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ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων». 

 

                   Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

• το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• την 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.  

• το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• το 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”, 

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

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
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• το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• την 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» 

• 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. 

• τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(ΦΕΚ/1933/Β/28.12.2004), όπως ισχύει. 

• Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 169/ ΥΟΔΔ/03.04.2019) με τίτλο 

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». 

• Τις με αριθ. 52817 και 52778/ 2004 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004) με τις οποίες 

ορίζονται οι Κανονισμοί για εκτέλεση έργων και λειτουργίας του Δ.Σ., όπως ισχύουν 

•   Τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020). 

• την από 30.4.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  σύμφωνα με 

την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και η διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

 
Αποφασίζει 

 
Την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Συντήρηση και Επισκευή 

οχημάτων».  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της επισυναπτόμενης 

Διακήρυξης. 

                                        

Διαγωνισμός   Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή 

οχημάτων» 

Είδος Διαδικασίας  Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

χαμηλότερης τιμής, ανά Ομάδα και συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη 

τελική έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών. 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 29.3.2021  Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 13.00 

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού 

Ημερομηνία: 30.3.2021  Ημέρα: Τρίτη  Ώρα: 12.00 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Λ. 

Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές,  Τ.Κ. 136 79, από την αρμόδια 

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

CPV 50110000-9: Yπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων 
οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 
34300000-0 - Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και 
για τους κινητήρες τους 

Χρόνος ισχύος σύμβασης Από την υπογραφή της έως 31.12.2021 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 34.658,00  € (με ΦΠΑ 24%), 27.950,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

και δικαίωμα προαίρεσης 20%, ήτοι: 6.931,60 (με ΦΠΑ 24%) 

Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού 

Προϋπολογισμού 

Διάρκεια ισχύος 

προσφορών 

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 

του διαγωνισμού 

Κρατήσεις Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την 

κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Πληροφορίες 

 

 

Για την Διακήρυξη 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 136 79 

Τηλ: 210 2445226 Φαξ: 210 2478540 

email: foreasparnithas@gmail.com 

κα Παρθένα Χαιτόγλου 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω Διαδικτύου σε 
ηλεκτρονική μορφή, στις εξής διευθύνσεις:  

1) στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και  

2) στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας URL): www.parnitha.net στην 
διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Ανακοινώσεις 

                                                 

Για το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Γεώργιος Καρέτσος 

Δασολόγος - Ερευνητής 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 34.658,00 € 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 6.931,60 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Θρακομακεδόνων 131 

Πόλη Αχαρνές 

Ταχυδρομικός Κωδικός 136 79 

Τηλέφωνο 210 2445226 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο foreasparnithas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Παρθένα Χαιτόγλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.parnitha.net 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι το Περιβάλλον και συγκεκριμένα η διοίκηση και 

διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του 

ν. 1650/1986 (Α’ 160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4519/2018 (Α’ 25). 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα των συμβάσεων είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.parnitha.net στην διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Ανακοινώσεις. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες: στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 210 2445226. 

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους ΚΛΣ 62.07.03 και 26.00.00 του προϋπολογισμού του 

2021 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και συγκεκριμένα, 

τον ΚΛΣ 62.07.03: Συντηρήσεις μεταφορικών μέσων βαρύνει δαπάνη 15.400 € και τον ΚΛΣ 26.00.00 
Ανταλλακτικά παγίων βαρύνει δαπάνη 26.189,00 €. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Συντήρηση και Επισκευή 19 οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Πάρνηθας.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 50110000-9: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και 
παρεπόμενου εξοπλισμού)και 34300000-0: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε Ομάδες (τμήματα), όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Πίνακας 1) της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες και θα αφορά το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών και ανταλλακτικών κάθε Ομάδας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Ι. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών του τμήματος, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

Ο συμμετέχων μαζί με την οικονομική του προσφορά θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τον τελευταίο 

επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα 

κατά περίπτωση για τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

Για τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιμή του κατατεθέντα 

τιμοκαταλόγου ο οποίος θα είναι αμετάβλητος καθ’όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

Η σύμβαση θα εκτελείται τμηματικά και θα εξελίσσεται καθ’όλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου, 

ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.658,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 27.950,00  €, ΦΠΑ : 6.708,00 €). και με πρόσθετο κόστος προαίρεσης 20%, 

ήτοι: 6.931,60 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31.12.2021. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη τελική έκπτωση ανά ώρα εργασίας και 

τιμή ανταλλακτικών. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

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

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

άλλες διατάξεις”,  

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

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

• του 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” 

• 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» 

• 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. 

• τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(ΦΕΚ/1933/Β/28.12.2004), όπως ισχύει. 

• Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 169/ ΥΟΔΔ/03.04.2019) με 

τίτλο «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». 

• τον Ν . 4519/2018 ( ΦΕΚ 2 5/Α/20.2.2018) 

• Τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών  2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020) 

• την από 12.3.2020 απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης  σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια του διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 29.3.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην 

έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30.3.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως, από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό 

(άρθρο 96 Ν. 4412/2016). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 240 ημέρες από την επόμενη ημέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε οποιοδήποτε σημείο της 

προσφοράς τους για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1.6 Δημοσιότητα 

1. Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr). 

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

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια 

http://et.diavgeia.gov.gr/  
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3. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.parnitha.net στην διαδρομή : Κεντρική Σελίδα → Ανακοινώσεις. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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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 παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

3. Το τυποποιημένο έντυπο ΤΕΥΔ 

4. Το Σχέδιο της Σύμβασης 

5. Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς 

6. Η τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου foreasparnithas@gmail.com, το αργότερο 5 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα απαντά συγκεντρωτικά σε όλα τα 

ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί εγκαίρως, τέσσερις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών, με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της www.parnitha.net. 

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

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα αποδεικτικά έγγραφα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

21PROC008270592 2021-03-11



 

Σελίδα 13 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

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

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

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

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 τ ης εγγύησης, ι ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε ( 5) η μερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων οικονομικών φορέων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση. 

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 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων. 

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. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής (με μία από τις ανωτέρω κατηγορίες) έχουν:  

α) επίσημοι αντιπρόσωποι ή ο διανομείς του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα συντήρησης και 

διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων.  

β)εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής που χρησιμοποιούν ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύονται από 

το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη 

χώρα ή να χρησιμοποιούν ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση 

για την οποία προορίζονται.  

γ) ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής που χρησιμοποιούν ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύονται από το 

εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα 

ή να χρησιμοποιούν ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την 

οποία προορίζονται.  

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους. 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 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 3 1.7.2003, σ . 5 4), καθώς και ό πως 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 
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

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

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

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 

διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 

 

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και 

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

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας 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. 

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

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

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

ως «υψηλή .» ή «πολύ υψηλή .» 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 
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

2.2.2.3. 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 οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του Ν. 4412/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 

2.2.2.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

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

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2. γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

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

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

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 

2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μ η των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016. 

 

2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

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 

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. 

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύμβασης. 
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν: 
• Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ, με τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. 

πυρασφάλειας κ.λ.π.), για τις ομάδες οχημάτων που υποβάλλει προσφορά. 

• Άδεια/ες Λειτουργίας του/ων συνεργαζόμενου/ων συνεργείου/ων, εφόσον ο ίδιος ο 
συμμετέχοντας δεν διαθέτει συνεργείο, με τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του 
συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.) τις ομάδες οχημάτων που υποβάλλει προσφορά. 

• Τις κατάλληλες υποδομές του/ων συνεργείου/ων επισκευής και εξοπλισμό. 

• Το κατάλληλο προσωπικό.  

• Άδεια για την πώληση των αντίστοιχων ανταλλακτικών. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. για το συνεργείο επισκευής και τα 
ανταλλακτικά. 

• Εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων εργασιών και των ανταλλακτικών για χρονικό 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα άλλων φορέων 

Όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στις 

παραγράφους 2.2.4 και 2.2.5, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι 

θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα ο οποίος δεν 

πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 

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 ΙV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

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

προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
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προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με 

το δικό του ΤΕΥΔ και χωριστό ΤΕΥΔ δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους τρίτους φορείς, 

στους οποίους στηρίζεται. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Τα παρακάτω οριζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν 

εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού και ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σωρευτικά κατά τα 

ανωτέρω κρίσιμα σημεία. Ως εκ τούτου, για τα δικαιολογητικά που εκδίδονται πχ με συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος (π.χ. ασφαλιστική-φορολογική ενημερότητα), ο οικονομικός φορέας οφείλει, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, να υποβάλει περισσότερα του ενός δικαιολογητικά, ώστε να 

αποδεικνύεται η μη ύπαρξη των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και 

για το χρονικό σημείο της υποβολής της προσφοράς [βλ. σχετ. υπ’ αρ. πρωτ. 2210/19.4.2019 

διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)]. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.5. Στην περίπτωση που 

προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης, που υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, ο υπεργολάβος υποχρεούται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.2. της 

παρούσας και, σε περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου, ο 

τελευταίος υποχρεούται επιπλέον στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληροί τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 2.2.7. της παρούσας). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων Β1 έως Β8 Β7 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 

21PROC008270592 2021-03-11



 

Σελίδα 20 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα 

Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, • οι υπεύθυνες 

δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 α και β πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 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 α φορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, 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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για την παρ. 2.2.2.7, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (πχ φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

τα εξής αποδεικτικά, 

• Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ, με τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. 
πυρασφάλειας κ.λ.π.), για τις ομάδες οχημάτων που υποβάλλει προσφορά. 

• Άδεια/ες Λειτουργίας του/ων συνεργαζόμενου/ων συνεργείου/ων, εφόσον ο ίδιος ο 
συμμετέχοντας δεν διαθέτει συνεργείο, με τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του 
συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.) τις ομάδες οχημάτων που υποβάλλει προσφορά. 

• Συνοπτική Τεχνική Έκθεση των υποδομών του/ων συνεργείου/ων επισκευής και του εξοπλισμού 
που διαθέτει το/α συνεργείο/α, συνοδευόμενα από φωτογραφικό υλικό. 

• Ονομαστικός κατάλογος του ανθρώπινου δυναμικού ανά περίπτωση για την εκτέλεση της 
σύμβασης και την στελέχωση των συνεργείων, με αναφορά των ειδικοτήτων και τα απαραίτητα 
πτυχία για την άσκηση των συγκεκριμένων εργασιών.  

• Άδεια για την πώληση των αντίστοιχων ανταλλακτικών. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ότι 
θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Υπηρεσία, ο οποίος θα διενεργείται από την 
υπηρεσία όποτε θεωρεί ότι είναι αναγκαίος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον αναδόχου. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

• Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. για το συνεργείο επισκευής και τα 
ανταλλακτικά. 

• Εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων εργασιών και των ανταλλακτικών για χρονικό 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

 εν ισχύ πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Β.5. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με την παρ. 

2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό 

αυτό. Η ως άνω δέσμευση, θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος 

και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. Επιπλέον, 

απαιτείται η προσκόμιση : α) όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντος 

άρθρου από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και η μη ύπαρξη λόγω αποκλεισμού του τρίτου, στον 

οποίο πρόκειται να στηριχθεί ο προσφέρων και β) των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, 

όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία του, καθώς και το /τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν τον παραπάνω με την 

υπογραφή του/ς. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επίσης, 

προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
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μεταβολών 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.7. 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. 

 

Β.8 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης, που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας, όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Το Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνιστά εθνικό επίσημο κατάλογο κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν. 4412/2016 και 

συνεπώς δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο του ΤΕΥΔ. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα και συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη τελική έκπτωση ανά ώρα εργασίας 

και τιμής ανταλλακτικών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, για 

οποιεσδήποτε ομάδες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις  (4) ομάδες (τμήματα), όπως αυτές αποτυπώνονται στο 

Παράρτημα Ι.  

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή για όλες τις ομάδες και θα αφορά το σύνολο των ζητούμενων 

εργασιών και προμηθειών κάθε τμήματος και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Ι. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και προμηθειών της ομάδας, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

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

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 

κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 29.3.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην 

έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 

αντιστοίχως, από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (άρθρο 96 Ν. 4412/2016). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, με courier, ταχυδρομείο, 

αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας,  με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές να έχουν 

φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μέχρι την ημέρα Δευτέρα 29.3.2021  και ώρα 13:00, διαφορετικά 

θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 

άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 

τα ακόλουθα: 

 

Στοιχεία Αποστολέα (Οικονομικού Φορέα): 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

 

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού: 

 

ΠΡΟΣ 

«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» 

Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 131, 

Τ.Κ. 136 79, ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

«Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων» 

 

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 6256/8.3.2021 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 29.3.2021, ώρα: 13:00 

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας διαγωνισμού 30.3.2021, ώρα: 12:00 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά σφραγισμένος με τη σφραγίδα του Προσφέροντα στο 
σημείο σφράγισης. 

Στον φάκελο προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, 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. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, 

τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή 

που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 
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α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

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

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις τ ου Ν . 4 250/2014 (Α’ 9 4),  είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙV). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται πως: 

- Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει 

ένα ΤΕΥΔ. 

- Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσοτέρων άλλων φορέων, πρέπει να μεριμνά, ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΤΕΥΔ 

μαζί με χωριστό ΤΕΥΔ για καθέναν από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

- Ένα οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα/τμήματα της σύμβασης, που υπερβαίνει(-ουν) σωρευτικά το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες των υπεργολάβων, πρέπει να μεριμνά, ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΤΕΥΔ 

μαζί με χωριστό ΤΕΥΔ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με το μέρος III για 

κάθε έναν από τους υπεργολάβους.  

O οικονομικός φορέας συμπληρώνει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV (για μην υπάρξει σύγχυση, έχουν παραληφθεί οι 

υπόλοιπες ενότητες).  
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Σε περίπτωση που στηρίζεται στις ικανότητες των υπεργολάβων, θα πρέπει αυτές να μπορούν να 

αποδειχτούν. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να πληρούται η γενική ένδειξη του μέρους IV 

περί πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα από τα αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου του οικονομικού φορέα ή των οικονομικών φορέων (όπως 

δηλώνεται στο ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την παρ. 2.2.8.1. 

2. Κατάλογο (τελευταίο) εργατοωρών ανά εργασία συντήρησης επισκευής και τοποθέτησης 
ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας (ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) 
για τις ομάδες που υποβάλει προσφορά. 

3. Κατάλογο (τελευταίο) του κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας (ηλεκτρονική ή έντυπη 
μορφή) με τις τιμές πώλησης ανταλλακτικών για τις ομάδες που υποβάλει προσφορά.  

Ενδεικτικές εργασίες και εργατοώρες ανά εργασία συντήρησης επισκευής και τοποθέτησης 

ανταλλακτικών περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι. Ενδεικτικά ανταλλακτικά που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι.  

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (η προσφορά με την 

μεγαλύτερη τελική έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών), ανά Ομάδα, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι) και συγκεκριμένα. 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ =(α Χ 60%) + (β Χ 40%), 

Όπου α το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ώρα εργασίας, και β η έκπτωση στην τιμή ανταλλακτικών. 

Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εργατοώρας είναι η έκπτωση που θα δοθεί από τον οικονομικό φορέα 
επί της βασικής τιμής εργατοώρας, την οποία ο Φορέας, μετά από έρευνα αγοράς, ορίζει στο ποσό των 
50€/ώρα. Το κόστος κάθε εργασίας θα υπολογίζεται με βάση το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εργατοώρας και 
τις εργατοώρες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εργασίας (σύμφωνα με τους καταλόγους του 
κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας). Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνονται ενδεικτικοί επιμέρους 
πίνακες εργασιών σε εργατοώρες.  

Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των ανταλλακτικών είναι το ποσοστό έκπτωσης που θα 
δοθεί από τον ανάδοχο επί των τιμών των ανταλλακτικών του καταλόγου πώλησης του κατασκευαστή ή 
της επίσημης αντιπροσωπείας. Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνεται ενδεικτική λίστα με τα ανταλλακτικά που 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν.  
 

Προσφορά η οποία δεν συμπεριλαμβάνει συγχρόνως α) το ποσοστό έκπτωσης ανά ώρα εργασίας που 

προβλέπεται στην παρούσα μελέτη και β) το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών της ομάδας 

απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

αναπροσαρμόζονται. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και 

κατάλληλα υπογεγραμμένο. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων 

σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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 στους όρους 

υποβολής προσφορών, τον χρόνο καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων.  

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, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές είτε 

αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. 

ζ) η οποία δεν 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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται 

στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 

στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

Η υποβολή μιας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής 

(άρθρο 117, Ν. 4412/2016). 

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 αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων  κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό 

και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετοχής 

- Τεχνικής προσφοράς. Η Επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των 

τεχνικών προσφορών κατά φύλλο ή τμηματικά ή την πρώτη και τελευταία σελίδα αυτών. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και παίρνουν 

σφραγίδα από το αρμόδιο όργανο και φυλάσσονται προκειμένου να αποσφραγιστούν μετά την 

αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών. 

Στη συνέχεια και σε κλειστή συνεδρίαση 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 και βαθμολόγηση όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 

ανωτέρω. 

γ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται για την αποσφράγισή τους από τα 

μέλη της επιτροπής σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται σε σχετική πρόσκληση τους από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού ή αν είναι δυνατόν αποσφραγίζονται και την ίδια ημέρα κατά την κρίση της 

Επιτροπής. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 
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φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή 

μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

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, 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. Τα 

αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο3.4 της παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά, λαμβάνουν γνώση των προσφορών που 

κατατέθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής που τους κοινοποιείται με την παραπάνω 

απόφαση. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

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

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της προηγούμενης υποπαραγράφου, αίτημα 

προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 

με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι οικονομικοί φορείς είχαν δηλώσει κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ότι πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο οικονομικός 
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φορέας μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

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

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης έως και τρείς (3) μήνες πριν την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το 

οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο άρθρο 5. Το απόσπασμα 

ποινικού μητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και 

για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε). 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία. Σημείωση: Αν το κράτος μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, , από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Tο έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση, του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 

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

παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81.». Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού 

που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου 2.2.6.2., αυτό 

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

του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 
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υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 

4412/2016. 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.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν κατόπιν πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής που τους κοινοποιείται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

τοΤ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, 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 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επί αποδείξει την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4. 

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 α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρ. 3.4 της παρούσας Διακήρυξης 

και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας της 

δεύτερης υποπαραγράφου του άρ. 3.4 της παρούσας διακήρυξης, και β) η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει 

την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και αυτός υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση του 

άρ.105 παρ. 3 γ του Ν . 4 412/2016, μόνο σ την περίπτωση που έχει ασκηθεί ένσταση κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 

πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της 

παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 

ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής, ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση τεχνικών 

προσφορών, η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμολόγηση. Η 

προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, 

η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 

στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 

διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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 αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 

του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται 

προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 412/2016. 

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 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

προαίρεση 
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 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. 

 

4.6 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα 
Διαχείρισης, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση 
του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος (Άρθρο 58,131 Ν. 4412/2016). 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και 

σε διάστημα έως είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου. Η πληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη 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, επιβάλλονται, 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. 
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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), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 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 άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 

κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την σύμβαση που συνάπτεται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 

του άρθρου 205Α του ν . 4 412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από το Γραφείο Κίνησης, η οποία 

και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας, για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 

αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίτενται 

επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.  

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στην έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2 Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 31.12.2021.  

Ο συμβατικός χρόνος 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.  

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.2.1. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής του Φορέα. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

πρέπει να παραστεί και ο ανάδοχος Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους 

συντάσσει πρωτόκολλα  

6.2.2. Η παραλαβή των εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.  

Ομοίως ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών θα είναι κατά μέγιστο τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες μετά από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών 

συντήρησης και επισκευών μπορεί να είναι μεγαλύτερος μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί, ανελαστικοί 

και μη εξαρτώμενοι από τον ανάδοχο λόγοι. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
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Ο ανάδοχος αν απαιτηθεί, θα αναλάβει με δικά του έξοδα και χωρίς καμία επιβάρυνση του Φορέα 

Διαχείρισης, τη μεταφορά (περισυλλογή) του οποιουδήποτε ακινητοποιημένου οχήματος από το σημείο 

που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για επισκευή. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της/του με άλλη/ο, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

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

6.5  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εφαρμογή των όρων 

της σύμβασης. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 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 ως άνω επιτροπή 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. 

6.6 Καταγγελία της σύμβασης 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

 

6.6.2 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης πτωχεύσει ή υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι–Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές 
Η παρούσα ανάθεση υπηρεσιών «Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων» στοχεύει στην κάλυψη 

των δαπανών συντήρησης, αλλά και έκτακτων αναγκών επισκευής, των οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας διαθέτει 19 οχήματα. Μεταξύ των οχημάτων είναι 
και 11 Μηχανήματα Έργου (μικρά πυροσβεστικά). Τα οχήματα είναι διαφορετικών εργαστασίων 
κατασκευής και χρειάζονται για την Συντήρηση και Επισκευή τους το αντίστοιχο για κάθε περίπτωση 
ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος. Στον παρακάτω πίνακα 
παρατίθενται τα στοιχεία των 19 οχημάτων που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης: 
Πίνακας 1: Οχήματα  

Α/Α 
ΑΡ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΟΜΑΔΑ 

1 ΚΗΗ 6426 FUJI HEAVY 
FORESTER 

SG 01.09.2007 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

Α’ 
2 ΚΗΗ 6428 

FUJI HEAVY 
FORESTER 

SG 21.09.2007 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

3 ΚΗΗ 6427 
DAIHATSU 
TERIOS 

J2 09.10.2006 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

4 KHH 6431 TOYOTA RAV4 A2 ACA20(Z 08.07.2003 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

5 ME 112583 FORD WERKE 2AW RANGER 07.09.2009 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

Β’ 

6 ME 112584 FORD WERKE 2AW RANGER 07.09.2009 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

7 ME 112585 FORD WERKE 2AW RANGER 07.09.2009 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

8 ME 112586 FORD WERKE 2AW RANGER 07.09.2009 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

9 ME 114453 FORD WERKE 2AW RANGER 09.03.2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

10 ME 114454 FORD WERKE 2AW RANGER 09.03.2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

11 ME 114455 FORD WERKE 2AW RANGER 09.03.2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

12 ME 114456 FORD WERKE 2AW RANGER 09.03.2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

13 ME 114457 FORD WERKE 2AW RANGER 09.03.2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

14 ME 114459 FORD WERKE 2AW RANGER 09.03.2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

15 ME 114460 FORD WERKE 2AW RANGER 09.03.2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

16 ΚΗΗ 6419 VOLVO FE S 4X2R 03.06.2008 
ΦΟΡΤΗΓΟ  

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ) Γ’ 

17 ΚΗΗ 6420 VOLVO FE S 4X2R 03.06.2008 
ΦΟΡΤΗΓΟ  

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ) 

18 ΚΗΗ 6422 RENAULT ND 04.02.2008 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

15+1 ΘΕΣΕΩΝ 
Δ’ 

19 ΚΗΗ 6424 RENAULT ND 04.02.2008 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

15+1 ΘΕΣΕΩΝ  
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Ο παραπάνω πίνακας δύναται να τροποποιηθεί με προσθήκη ή αφαίρεση οχημάτων με κοινοποίηση 
απλού εγγράφου από τον Φορέα Διαχείρισης προς τον ανάδοχο. 
 
Έννοια συντήρησης 

Οι υπηρεσίες συντήρησης στα οχήματα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες εργασίες, τα απαιτούμενα 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το πρόγραμμα 
(προληπτικής) συντήρησης ή την κυκλική επανάληψη των αρχικά προβλεπομένων χιλιομετρικών service 
από τον κατασκευαστή. Κρίνεται σκόπιμο η υποδοχή των οχημάτων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για 
γενικό έλεγχο «καλής λειτουργίας» στην βάση της πρόληψης τυχόν βλαβών, ενημέρωσης της υπηρεσίας 
περί αυτών και προγραμματισμού αποκατάστασής τους. Σε αυτόν τον γενικό έλεγχο που θα γίνεται μια 
φορά το εξάμηνο, εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή 
ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας και σε περίπτωση αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας του 
οχήματος ενημερώνει και προγραμματίζει τον χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης της 
βλάβης. Στόχος της ζητούμενης υπηρεσίας είναι η διατήρηση του βέλτιστου βαθμού διαθεσιμότητας του 
εξοπλισμού του Φορέα. 

Ο χρόνος παράδοσης των προς συντήρηση οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς 
λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Φορέα δεν θα ξεπερνά τις τρεις (03) ημερολογιακές 
μέρες από την εισαγωγή του οχήματος προς συντήρηση με βάση την ημερομηνία αποστολής που 
αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία. Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω χρονικών ορίων, για 
λόγους που αφορούν τον «ανάδοχο» (πλην ανωτέρας βίας), θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 
4412/2016. 
 
Έννοια έκτακτης ανάγκης επισκευής 

Τα οχήματα του Φορέα δύνανται να παρουσιάσουν πληθώρα προβλημάτων όπως: φθορές στον 
κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης, ανάρτησης, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 
συστήματα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις πρόσθετες κατασκευές (δεξαμενές 
νερού), είδη φανοποιΐας κλπ. 

Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοείται η διαδικασία από την παραλαβή του οχήματος και την 
αποκατάσταση της βλάβης (γενική φανοποιΐα, γενική επισκευή μηχανικών μερών, γενική επισκευή 
υπερκατασκευών, βαφή κλπ). Αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι εργασίες: εργασίες για τον εντοπισμό της 
επισκευής με την χρησιμοποίηση ή μη κατάλληλων οργάνων, εργασίες αφαίρεσης των 
δυσλειτουργούντων ή φθαρμένων εξαρτημάτων, ή τμημάτων ή επισκευή τους όταν χρήζουν επισκευής, το 
κόστος αγοράς των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων που απαιτούνται καθώς και οι 
εργασίες επανατοποθέτησης και ρύθμισης ώστε τα οχήματα να επανέλθουν σε κατάσταση πλήρους και 
καλής λειτουργίας. 

Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς 
λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Φορέα δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες από την εισαγωγή του οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία αποστολής που 
αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία. Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω χρονικών ορίων, για 
λόγους που αφορούν τον «ανάδοχο» (πλην ανωτέρας βίας), θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 
4412/2016. 

Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί επέκταση του χρόνου επισκευής, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους 
που συντρέχουν και κρίνεται αναγκαία η επέκταση. Η αίτηση του αναδόχου θα εξετάζεται και θα 
αξιολογείται από τον Φορέα και σε ιδιαίτερες και μόνο περιπτώσεις όπου π.χ. υπάρχει έλλειψη 
ανταλλακτικών ή άλλος λόγος θα γίνεται αποδεκτή η σχετική αίτηση. 
 

Διαδικασία επισκευής 
Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων είναι η 

ακόλουθη: 
Το Γραφείο Κίνησης θα εκδίδει το «Δελτίο Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το 

είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής και θα αναθέτει στον ανάδοχο την 
επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του οχήματος. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη του «Δελτίου 
Επισκευής οχήματος»» να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του 
οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων 
και ανταλλακτικών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα εντός των επόμενων 5 ημερών. Σε περίπτωση που 
δεν δύναται η επισκευή να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (π.χ. όταν 
κάποιο ανταλλακτικό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η επισκευή δεν μπορεί να γίνει 
άμεσα) οφείλει να το αναφέρει ρητώς και δικαιολογημένα στον Φορέα Διαχείρισης, οπότε και να 
προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος. 

Μετά την επισκευή του κάθε οχήματος συντάσσεται «Τεχνική έκθεση επισκευής» την οποία 
υπογράφουν από κοινού ο ανάδοχος, ο αρμόδιος υπάλληλος και ο Υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης του 
Φορέα, στην οποία αναφέρεται συνοπτικά το ιστορικό της βλάβης και οι εργασίες και τα ανταλλακτικά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση αυτής.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάπτει και την τιμή του επίσημου τιμοκαταλόγου ή στοιχεία από την 
έρευνα αγοράς (όταν δεν υπάρχει σε επίσημο τιμοκατάλογο) ώστε να προκύπτει επί ποιας τιμής 
εφαρμόστηκε η έκπτωση. 

Κατά τη διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει στην άμεση κλήση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Φορέα σε περίπτωση που διαπιστώσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης και πρόσθετων 
επισκευαστικών εργασιών πέραν αυτών που του ανετέθησαν. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να δεχθεί και 
να διευκολύνει τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία για την πορεία, την έκταση και την ποιότητα των 
επισκευαστικών εργασιών που πραγματοποιούνται.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για τις εργασίες τις οποίες εκτέλεσε. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης αστοχίας της εργασίας ή και των ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν, ο ανάδοχος οφείλει 
να αποκαταστήσει άμεσα τις επισκευαστικές εργασίες και τα κατεστραμμένα εξαρτήματα ανταλλακτικά με 
καινούρια σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς καμία απολύτως αξίωση από μέρους του.  

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή 
κατασκευαστή του εκάστοτε υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή: 

 Να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών. 
 Να εξετάζει την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι 

προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα 
πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του υλικού του. 

 Να διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε 
διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

 Να διασταυρώνει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, το χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας, όταν γίνεται 
τέτοια χρέωση, σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχόμενων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό 
βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία. 
 

Τεχνικές προδιαγραφές ανταλλακτικών 
Τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε 

εργασίας, συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να είναι: 

- καινούργια και όχι μεταχειρισμένα, 

- γνήσια, 

- αποκλειστικά προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων των οχημάτων που αναφέρονται στους 
πίνακες της παρούσας διακήρυξης με την έννοια της μητρικής και μονοσήμαντης ύπαρξης τους ανά 
πλαίσιο, χωρίς να κατέχουν αναλώσιμο και πολυχρηστικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά (πχ. λόγω παλαιότητας οχημάτων) τα 
προσφερόμενα ανταλλακτικά θα είναι εφάμιλλης ποιότητας με αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής του 
οχήματος. 

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να αποδεικνύεται ότι 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. και τις απαιτούμενες 
εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Επισημαίνεται ότι τα ανταλλακτικά που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, δεν 
αναφέρονται με την ονομασία του κατασκευαστή και δεν χαρακτηρίζονται με την αντίστοιχη 
κωδικοποίηση, απορρίπτονται. 
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Τεχνικές προδιαγραφές λιπαντικών 

Τα ελαιολιπαντικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
υπ’αριθμ.176/1994 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που 
δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων ελαιολιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση 
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την 
κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ. 
 

Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών  

• Τα υπό προμήθεια ελαστικά και αεροθάλαμοι θα πρέπει να καλύπτουν την προδιαγραφή 
E.T.R.T.O.(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), την Οδηγία 92/23/EOK και 
2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

• Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας 
χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα ,σύγχρονης τεχνολογίας και δεν είναι από αναγόμωση.  

• Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών από το προμηθευτή θα πρέπει να μην έχει 
συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (06) έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγή 
τους, η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών.  

• Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα 
παραγωγής κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. 

• Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή 
εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 
τεύχος 2° της 30-9- 92. Οι επισημάνσεις πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και 
όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή 
εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την 
παραλαβή τους από την κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής.  

• Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την 
ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D - 1149 
ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην 
επιφάνεια τους.  

• Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά τους σχετικούς ελέγχους για τη τήρηση των παραπάνω 
όρων και το μακροσκοπικό έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, να προβεί στη 
τοποθέτησή τους και στην ανάλογη ζυγοστάθμισή τους. 

• Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και ο χρόνος 
παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 5 μέρες μετά την παραγγελία της Υπηρεσίας. 

• Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς 
αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
I. Η επίσημη αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών-συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των 
αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών. 
II. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από 
το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη 
χώρα ή περιπτωσιακά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για 
την χρήση για την οποία προορίζονται. 
III. Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 
εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα 
ή περιπτωσιακά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την 
χρήση για την οποία προορίζονται.  

Ειδικά στην περίπτωση των μηχανημάτων έργου για την συντήρηση/επισκευή της πρόσθετης 
κατασκευής (δεξαμενών, αντλιών κλπ) σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης των γνήσιων ανταλλακτικών 
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μπορούν να χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά εφάμιλλη ποιότητας (εμπορίου) και ίσης ποιότητας αυτών, 
σύμφωνα με την ΕΚ 1400/2002 ή νεώτερη. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας που απαιτεί διασφάλιση της εγγύτητας και της εύκολης 
πρόσβασης καθώς της προσπάθειας συμπίεσης του τελικού κόστους συντήρησης και επισκευής από τη 
μείωση των εξόδων μετακίνησης προσωπικού και αποστολής υλικού, προς και από το συνεργείο του 
επισκευαστή θα πρέπει οι εγκαταστάσεις (και όχι απαραίτητα η έδρα) των υποψήφιων αναδόχων να 
βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και σε απόσταση μέχρι 20χλμ (οδική απόσταση και όχι σε 
ευθεία) από την έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Οι οικονομικοί φορείς που δεν 
διαθέτουν συνεργείο εντός των ανωτέρω ορίων δύνανται να συνεργάζονται με εξειδικευμένο στις 
ζητούμενες υπηρεσίες συνεργείο. Επιτρέπεται σε δύο ή και σε όλους τους υποψήφιους οικονομικούς 
φορείς να συνεργαστούν ακόμη και με το ίδιο συνεργείο, που βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων. Ο 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας μετά από έρευνα διαπίστωσε ότι υπάρχουν αρκετά 
νομίμως λειτουργούντα συνεργεία που βρίσκονται εντός των παραπάνω ορίων.  

Απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί 
ποινή αποκλεισμού, που να αποδεικνύει την απαίτηση της ανωτέρω παραγράφου. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να 
κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη. 

Όλες οι εργασίες επισκευής-συντήρησης στα οχήματα πρέπει: 

- να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκάστοτε 
οχήματος 

- να συνοδεύονται και από όλες τις υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους που απαιτούνται, και ας μην 
αναφέρονται αυτές ρητά όπως π.χ. αφαίρεση κελυφών για πρόσβαση, διάφοροι καθαρισμοί κ.λπ., ώστε 
να παραδοθεί το όχημα σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 
- να αρμόζουν στις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από τα επιμέρους 
τεχνικά χαρακτηριστικά και ακριβή στοιχεία λ.χ. μάρκας, μοντέλου, χρονολογίας κ.λπ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωσή τους για και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα μπορούν 
να εξετάσουν τα οχήματα του Φορέα για το είδος και τον τύπο τους καθώς και για τις επισκευές που αυτά 
έχουν τύχει μέχρι σήμερα ώστε να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά ανταλλακτικά που τυχόν θα 
απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τύπο 
των κατασκευών (δεξαμενή νερού) στα μηχανήματα έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα έρθουν σε συνεννόηση 
με τον Φορέα Διαχείρισης για την ημέρα της επίσκεψης. 
 
Απόδειξη Τεχνικής Ικανότητας 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ, με τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. 
πυρασφάλειας κ.λ.π.), για τις ομάδες οχημάτων που υποβάλλει προσφορά. 

• Άδεια/ες Λειτουργίας του/ων συνεργαζόμενου/ων συνεργείου/ων, εφόσον ο ίδιος ο 
συμμετέχοντας δεν διαθέτει συνεργείο, με τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του 
συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.) τις ομάδες οχημάτων που υποβάλλει προσφορά. 

• Συνοπτική Τεχνική Έκθεση των υποδομών του/ων συνεργείου/ων επισκευής και του εξοπλισμού 
που διαθέτει το/α συνεργείο/α, συνοδευόμενα από φωτογραφικό υλικό. 

• Ονομαστικός κατάλογος του ανθρώπινου δυναμικού ανά περίπτωση για την εκτέλεση της 
σύμβασης και την στελέχωση των συνεργείων, με αναφορά των ειδικοτήτων και τα απαραίτητα 
πτυχία για την άσκηση των συγκεκριμένων εργασιών.  

• Άδεια για την πώληση των αντίστοιχων ανταλλακτικών. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ότι 
θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Υπηρεσία, ο οποίος θα διενεργείται από την 
υπηρεσία όποτε θεωρεί ότι είναι αναγκαίος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον αναδόχου. 

 
Απόδειξη διασφάλισης ποιότητας 

Για την απόδειξη της διασφάλισης ποιότητας, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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• Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. για το συνεργείο επισκευής και τα 
ανταλλακτικά. 

• Εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων εργασιών και των ανταλλακτικών για χρονικό 
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

 
Σύνταξη οικονομικών προσφορών 

Η διακήρυξη αφορά εργασίες συντήρησης & επισκευής, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες, όλων 
των οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης και προμήθεια ανταλλακτικών.  

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι, λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες 
εργασίες προκύπτουν κατά τη λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης 
και είναι επί το πλείστον έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα, με εξαίρεση τα 
προκαθορισμένα, με βάση των κατασκευαστή και διανυθέντα χιλιόμετρα, service) δεν δύναται να 
καθοριστούν οι ποσότητες βλαβών και αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών - ανταλλακτικών και ως εκ 
τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση των εργασιών.  

Για την εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του 
Φορέα, ελήφθησαν υπόψη οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας σε καθημερινή βάση του κάθε οχήματος, 
το κόστος συντήρησής των τελευταίων 3 (τριών) ετών, οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την 
συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχημάτων 
κλπ.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη διακρίνεται σε 4 επιμέρους ομάδες ανά τύπο οχήματος και θα 
περιλαμβάνει την κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά με βαρύνουσα σημασία 
στο κόστος εργασιών) κάθε κατηγορίας.  

Καθώς η εκτίμηση της δαπάνης έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων 
3 (τριών) ετών, τα προϋπολογιζόμενα ποσά δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν να αυξομειωθούν 
ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να μην υπερβούν το 
συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανά ομάδα. Ο Φορέας έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες 
των εργασιών και μεταξύ των ομάδων, χωρίς να υπερβεί το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού και της 
σύμβασης, με τη σύμφωνη γνώμη του/των αναδόχου/ων.  

Δικαίωμα προαίρεσης. Επίσης, ο Φορέας έχει δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες των εργασιών και 
συνεπώς τον προϋπολογισμού κατά 20%. 

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών μπορεί να είναι 
περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών 
φορέων σε μια ή περισσότερες ομάδες.  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.658,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24% και με πρόσθετο κόστος προαίρεσης 6.931,60  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η 
πίστωση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, έτους 2021.   

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για την ομάδα ή τις 
ομάδες που ενδιαφέρεται υποβάλλοντας αντίστοιχα για το σύνολο των απαιτήσεων της κάθε ομάδας: 

Α. ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της βασικής τιμής εργατοώρας βάση της οποίας καθορίζεται το 
κόστος κάθε εργασίας. Βάση έρευνας αγοράς η τιμή εργατοώρας βάση στην οποία θα δοθεί έκπτωση από 
τον ανάδοχο ορίζεται στο ποσό των 50€/ώρα. Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνονται ενδεικτικοί επιμέρους 
πίνακες εργασιών σε εργατοώρες. Ο οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς οφείλει να 
καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τους αντίστοιχους πίνακες του κατασκευαστή ή της επίσημης 
αντιπροσωπείας (ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή).  

Β. ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών των ανταλλακτικών. Ο οικονομικός φορέας κατά την 
υποβολή της προσφοράς οφείλει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, κατάλογο με τις τιμές των 
ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας. Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνεται 
ενδεικτική λίστα με τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν.    

α) Έννοια «βασικής τιμής εργατοώρας» 
Η βασική τιμή εργατοώρας είναι η τιμή βάση της οποίας καθορίζεται το κόστος κάθε εργασίας, για 

πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, συντήρησης και τοποθέτησης ανταλλακτικών. Οι πίνακες των 
εργασιών της αντιπροσωπείας θα λαμβάνονται υπόψη από τον ανάδοχο για την κοστολόγηση των 
εργασιών. Στο κόστος της κάθε εργασίας θα εφαρμόζεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της βασικής 
τιμής εργατοώρας που θα δοθεί με την προσφορά. 
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β) Έννοια «τιμής ανταλλακτικού» 
Ο καθορισμός της τιμής των ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

εργασία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε επισήμους 
τιμοκαταλόγους (προτεινόμενους τιμοκαταλόγους λιανικής): 

• του κατασκευαστή (των οχημάτων ή της κατασκευής στα μηχανήματα έργου) ή 

• του αντιπροσώπου (των οχημάτων ή της κατασκευής στα μηχανήματα έργου) ή  
Στην περίπτωση που για κάποιο ανταλλακτικό δεν υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος (προτεινόμενος 

κατάλογος λιανικής) από αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή ή ακόμα και επίσημος αντιπρόσωπος ή 
κατασκευαστής πλέον στην Ελλάδα (για κάποιο από τα οχήματα) τότε η τιμή του ανταλλακτικού θα 
καθορίζεται από τον ανάδοχο προσκομίζοντας στοιχεία τιμών από έρευνα αγοράς και η τιμή θα εγκρίνεται 
σε συνεννόηση με τον Φορέα Διαχείρισης. Στην τιμή του ανταλλακτικού αυτού θα εφαρμόζεται το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης για τις τιμές των ανταλλακτικών που θα δοθεί με την προσφορά. 

Οι αναφερόμενες στους Πίνακες 2 και 3 υπηρεσίες και ανταλλακτικά είναι ενδεικτικές και δεν 
αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή ανταλλακτικών πέραν των επισήμων 
αντιπροσωπειών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα. 

 
Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις 

συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, 
ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους.  

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς 
επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της του Φορέα Διαχείρισης από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.  

γ) Ο ανάδοχος κάθε οµάδας είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων που 
επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άµεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού µέρους 
που καταρχήν επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.  

δ) Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον Φορέα Διαχείρισης τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. 
Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά 
στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθµούς ανταλλακτικών κ.λ.π.) που θα του ζητηθούν.  

ε) Ο ανάδοχος µέχρι την παράδοση του κάθε οχήµατος που αναλαµβάνει να επισκευάσει σε συνεργείο 
του ευθύνεται για οτιδήποτε συµβεί σε αυτό (πλαίσιο, µηχανικό µέρος, κ.λ.π.) και οφείλει να ενημερώνει 
γραπτώς την αρµόδια υπηρεσία του Φορέα για τυχόν στοιχεία του, που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω 
βλάβης ή φθοράς.  

στ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί 
υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες εργασίες.  

ζ) Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα είναι κατά μέγιστο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης για τα μη κοινά είδη μπορεί να είναι μεγαλύτερος, 
μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί, ανελαστικοί και μη εξαρτώμενοι από τον ανάδοχο λόγοι (π.χ. 
παραγγελία από το εξωτερικό).  

Ομοίως, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών θα είναι κατά μέγιστο τρεις (3) 
και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα, μετά από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο. Ο χρόνος 
παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών μπορεί να είναι μεγαλύτερος μόνο εφόσον 
συντρέχουν ειδικοί, ανελαστικοί και μη εξαρτώμενοι από τον ανάδοχο λόγοι. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν τηρεί τους παραπάνω αναφερόμενους χρόνους παράδοσης, ο Φορέας Διαχείρισης 
μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο.  

Ο ανάδοχος αν απαιτηθεί, θα αναλάβει µε δικά του έξοδα και χωρίς καµία επιβάρυνση του Φορέα 
Διαχείρισης, τη μεταφορά (περισυλλογή) του οποιουδήποτε ακινητοποιημένου οχήματος από το σηµείο 
που θα του υποδειχτεί µέχρι το συνεργείο του για επισκευή και την παράδοσή του στο χώρο του Φορέα 
Διαχείρισης. 
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Πίνακας 2: Τα κυριότερα ανταλλακτικά (ανά μηχανικά υποσυστήματα) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
είναι: 

1. Κινητήρας  

• Καπάκι 

• Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι  

• Χιτώνια 

• Κουζινέτα εκκεντροφόρου 

• Οδηγοί βαλβίδων 

• Έδρες βαλβίδων 

• Φλάντζες, τσιμούχες 

• Ελατήρια 

• Αντλία πετρελαίου 

• Αντλία νερού 

• Ακροφύσια ψεκασμού 

• Υπερσυμπιεστής 

• Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ.  
2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

• Φουρκέτες 

• Συγχρονιζέ 

• Ρουλεμάν 

• Γρανάζια 

• Φλάντζες, τσιμούχες 

• Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

• Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

• Σταυροί ταχυτήτων 

• Σταθερά ταχυτήτων κλπ  
3. Συμπλέκτης 

• Άνω τρόμπα συμπλέκτη 

• Κάτω τρόμπα συμπλέκτη  

• Σετ δίσκου συμπλέκτη , πλατώ και ρουλεμάν 

• Δίσκος 

• Πλατώ 

• Φυσούνα κ λ π  
4. Σύστημα αναρτήσεων 

• Αμορτισέρ 

• Σούστες – ελατήρια 

• Μπρακέτα 

• Σινεμπλόκ κόντρες κ λ π .  
5. Σύστημα πέδησης 

• Υλικά δικτύου αέρος 

• Κεντρική βαλβίδα 

• Φυσούνες τροχών 

• Ρεγουλατόροι φρένων 

• Δισκόπλακες 

• Ταμπούρα 

• Σιαγώνες φερμουίτ 

• Ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ 

• Τσιμούχες - δαχτυλίδια κλπ 

• Δισκόφρενα κ λ π  
6. Εμπρόσθιο σύστημα 

• Ακραξόνιο  
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• Πείρος ακραξονίου  

• Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 

• Ρουλεμάν μουαγιέ 

• Τσιμούχες μουαγιέ 

• Ροδέλες 

• Ροδέλες μεταλλικές 

• Γλύστρες – κουζινέτα 

• Τάπες πειρο δακτυλίων 

• Γρασσαδοράκια 

• Ακρόμπαραμικρής - μενάλης μπάρας 

• Μηχανισμός διεύθυνσης 

• Υδραυλκή αντλία τιμονιού κ λ π .  
7. Αεροσυμπιεστής 

• Στρόφαλος 

• Ρουλεμάν 

• Ελατήρια κοφλέρ 

• Δακτυλίδια 

• Μπιέλες 

• Σετ ελατήρια 

• Σετ φλάντζες 

• Σκάστρα κοφλέρ 

• Σετ φλάντζες κοφλέρ 

• Σετ ελατήρια κοφλέρ 

• Βαλβίδα κοφλέρ 

• Χιτώνιο κοφλέρ 

• Φίλτρα κλπ  
8. Διαφορικό 

• Πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

• Μειωτήρες – ημιαξονίων 

• Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 
9. Καμπίνα 

• Αμορτισέρ κουβουκλίου 

• Μπουκάλα ανύψωσης 

• Αντλία ανύψωσης 

• Πάτωμα καμπίνας 

• Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί 

• Καθίσματα αέρος 

• Αφρολέξ,τελάρα, ελατήρια κατά περίπτωση 

• Μηχανισμοί βάσης καθίσματος 

• Αρθρώσεις θυρών 

• Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων 

• Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών  

• Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. Παρελκόμενα 

• Αλεξίνεμα ( παρμπρίζ) διαφόρων τύπων και παρελκόμενα  
10. Συσσωρευτές (μπαταρίες)  

11. Εξαρτήματα για δεξαμενή νερού στα μικρά πυροσβεστικά 

12. Ελαστικά 

• 215/65/R16, μπορς - πίσω 

• 235/75/R15, μπρος – πίσω 
 

Σημείωση: Ο πίνακας 3 επισυνάπτεται σε μορφή pdf. 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός έτους 2021. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ: 34.658,00 €. Ο Φορέας έχει δικαίωμα να αυξήσει τις 

ποσότητες των εργασιών και συνεπώς τον προϋπολογισμού κατά 20%, ήτοι: 6.931,60 €. 

Πίνακας 4: Ενδεικτικός προϋπολογισμός (οι τιμές είναι σε €) 

      

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α' 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

  
  
  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  (& ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ 
FUJI HEAVY FORESTER 1.000,00 240,00 1.240,00 

781,20 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ DAIHATSU TERIOS 450,00 108,00 558,00 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ TOYOTA RAV4 300,00 72,00 372,00 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ FUJI HEAVY FORESTER & 
DAIHATSU TERIOS 700,00 168,00 868,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 700,00 168,00 868,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.150,00 756,00 3.906,00 

 
 
ΟΜΑΔΑ Β' 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ) 
  
   

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (& ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ 
FORD WERKE 11.000,00 2.640,00 13.640,00 

4.712,00 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ABO DEMAN) 1.300,00 312,00 1.612,00 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD WERKE 700,00 168,00 868,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 19.000,00 4.560,00 23.560,00 

ΟΜΑΔΑ Γ' 
ΦΟΡΤΗΓΑ 
(ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΥΔΑΤΟΣ) 
  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (& ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ 
VOLVO 1.500,00 360,00 1.860,00 

1.116,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 3.000,00 720,00 3.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.500,00 1.080,00 5.580,00 

 
ΟΜΑΔΑ Δ' 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  
(15+1 ΘΕΣΕΩΝ) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ RENAULT 1.000,00 240,00 1.240,00 

322,40 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 300,00 72,00 372,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.300,00 312,00 1.612,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  27.950,00 6.708,00 34.658,00 6.931,60 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης) 41.589,6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Για την Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων» 

Αρ. Διακήρυξης: 6256/8.3.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα …………………………………….. 

Οδός:………………………………τηλέφωνο…………………………………., email:………………………………………………………… 

 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α' 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

 

Ο προσφέρων λαµβάνει γνώση όλων των όρων της 
Διακήρυξης και δηλώνει ότι α. διαθέτει την τεχνική 
επάρκεια και β. μπορεί να αναλάβει την «Συντήρηση και 
Επισκευή των οχημάτων» του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος Ι, για 
το τμήμα ή τα τμήματα που υποβάλλει προσφορά. 

ΝΑΙ 

 

2 

ΟΜΑΔΑ Β' 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ) 

Ο προσφέρων λαµβάνει γνώση όλων των όρων της 
Διακήρυξης και δηλώνει ότι α. διαθέτει την τεχνική 
επάρκεια και β. μπορεί να αναλάβει την «Συντήρηση και 
Επισκευή των οχημάτων» του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος Ι, για 
το τμήμα ή τα τμήματα που υποβάλλει προσφορά. 

ΝΑΙ 

 

 

3 

ΟΜΑΔΑ Γ'  
ΦΟΡΤΗΓΑ 

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΥΔΑΤΟΣ) 

 

Ο προσφέρων λαµβάνει γνώση όλων των όρων της 
Διακήρυξης και δηλώνει ότι α. διαθέτει την τεχνική 
επάρκεια και β. μπορεί να αναλάβει την «Συντήρηση και 
Επισκευή των οχημάτων» του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος Ι, για 
το τμήμα ή τα τμήματα που υποβάλλει προσφορά. 

ΝΑΙ 

 

4 

ΟΜΑΔΑ Δ' 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

(15+1 ΘΕΣΕΩΝ) 

Ο προσφέρων λαµβάνει γνώση όλων των όρων της 
Διακήρυξης και δηλώνει ότι α. διαθέτει την τεχνική 
επάρκεια και β. μπορεί να αναλάβει την «Συντήρηση και 
Επισκευή των οχημάτων» του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος Ι, για 
το τμήμα ή τα τμήματα που υποβάλλει προσφορά. 

ΝΑΙ 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχέδιο Σύμβασης 

                            

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

Για την προμήθεια με θέμα «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων»  

αξίας …………. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ……….. € (με 24% Φ.Π.Α.) 

 

Στις  Αχαρνές σήμερα την ………… του μηνός ……………. του έτους 20…, ημέρα ……………., στα γραφεία του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

 

1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» με έδρα το Δήμο Αχαρνών  Αττικής (Λ. 

Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές Τ.Κ. 136 79) με Α.Φ.Μ. 999463480 (Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ), νομίμως 

εκπροσωπούμενος, από τον κ. Καρέτσο Γεώργιο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας καλούμενος στο εξής Αναθέτουσα Αρχή και 

2. ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ………….., που εδρεύει ……………., με ΑΦΜ …………….., το οποίο θα 

ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από ………………, ……………., ενεργώντας για τον 

ίδιο και για λογαριασμό του «…………………», 

 

αφού έλαβαν υπόψη: 

i) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

ii) του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

iii) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

iv) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

v) 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», 

vi) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

vii) του ν . 3861/2010 ( Α’ 1 12) « Ενίσχυση της διαφάνειας μ ε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων κ αι 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

ix) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

x) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

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

στοιχεία”, 

xii) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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xiii) 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» 

xiv) 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. 

xv) τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

(ΦΕΚ/1933/Β/28.12.2004), όπως ισχύει. 

xvi) Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791 απόφαση της Υπουργού Υ.Π.Ε.Κ.Α (Φ.Ε.Κ 169/ ΥΟΔΔ/03.04.2019) με τίτλο 

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». 

xvii) Τις με αριθ. 52817 και 52778/ 2004 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ. 1933/Β/28.12.2004) με τις οποίες 

ορίζονται οι Κανονισμοί για εκτέλεση έργων και λειτουργίας του Δ.Σ., όπως ισχύουν 

xviii) Τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020). 

xix) την από 30.4.2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας σύμφωνα με 

την οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού 

xx) Τη με αριθμ. πρωτ. ………………. απόφαση του ………………., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ και 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 

xxi) Το υπ’ αρ. πρωτ.                      /     -       -20     τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

xxii) Την υπ’ αρ. πρωτ. …… προσφορά του Αναδόχου για …… τον Διαγωνισμό αυτό. 

xxiii) Τη με αρ. πρωτ. ……………… επιστολή υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

xxiv) Τη με αρ. πρωτ. ………….….. επιστολή πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή 

της σύμβασης. 

xxiiv) Ότι αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως αυτή ορίστηκε με την με αριθμό             /2020 Απόφαση της         /   

-     -2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, 

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ότι 

ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), 

αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) την προμήθεια (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο  

«Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων». 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο του Συμφωνητικού 

1. Η προμήθεια που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την υπηρεσία: «Συντήρηση 

και Επισκευή οχημάτων» και προμήθειας των αντίστοιχων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των 

οχημάτων. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τις υπηρεσίες /προμήθειες, όπως αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή, την αλλαγή της έδρας 

του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της 

Αναθέτουσας Αρχής στην προηγούμενη έδρα.  
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4. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αποτελεί ένα από τα τεύχη της σύμβασης για την εκπόνηση της ως άνω 

υπηρεσίας, τα οποία αναλυτικά και κατά τη σειρά ισχύος τους είναι τα εξής: 

 - Η παρούσα σύμβαση.  

- Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της  

- Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου  

- Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου  

5. Σε περίπτωση τυχόν αντικρουόμενων διατάξεων ή όρων στα συμβατικά τεύχη, ή για θέματα που δεν 

ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά τεύχος                                                                

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31.12.2021. 

                                                                  

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, που εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο για την αναζήτηση και χορήγηση από άλλους φορείς 

των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για την παροχή υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 4 

Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των ……….. ευρώ και ………. λεπτών (………….. €) 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Η αμοιβή θα γίνει τμηματικά μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών /υλικών κατά τα 

προβλεπόμενα στην διακήρυξη. 

 

Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το τμήμα του έργου που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το 

άρθρο 219 του ν4412/16. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και οποιοδήποτε 

άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες 

κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται τα οριζόμενα στο άρ. 200 παρ. 4 και 6 

του Ν. 4412/2016 δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από 

επιχορήγηση που λαμβάνει η Αναθέτουσα Αρχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα 

οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη 

καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την 

αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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                                                                                        Άρθρο 5 

Ποινικές ρήτρες 

Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της 

σύμβασης ή εκτελεί τους όρους της σύμβασης πλημμελώς, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 

218 του ν.4412/16, ως ακολούθως: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα 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 τον ένα μήνα 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. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, 

εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η 

Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση της  Αναθέτουσας Αρχής και 

παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο. 

                                                                       

Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με 

οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας) σε οποιονδήποτε τρίτο το έργο που του 

ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει 

από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με 

τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Άρθρο 7 

Παραδοτέα 

1.Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση της Σύμβασης 

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 του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 9 

Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού ο Ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμό ………………………/ ..-..-… 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, συνολικού ποσού ………… ευρώ και ………. λεπτών (………….€), ποσό το 

οποίο αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αμοιβής της συγκεκριμένης συμβάσεως (χωρίς ΦΠΑ). 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλύπτει στο σύνολό τους χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον 

Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 

Αναδόχου σχετικά με την καλή και έγκαιρη εκτέλεσή της. 

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή τους, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του 

προϊσταμένου της υπηρεσίας. Τυχόν δε ένσταση του Αναδόχου κατά της αποφάσεως αυτής δεν 

αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

 

Άρθρο 10 

Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα αναφερόμενα στα 

άρθρα 205 και 205Α του ν. 4412/16. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. 

 

Άρθρο 11 

Τελικές Διατάξεις 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν, που αποτελείται από …..… σελίδες, σε …….. αντίτυπα, που 

υπεγράφησαν από τους συμβαλλόμενους. Από τα αντίτυπα, από 1 (ένα) έλαβαν οι συμβαλλόμενοι, 1 (ένα) 

διαβιβάστηκε στον υπόλογο διαχειριστή και 1 (ένα) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

                                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ……….                 . ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα(i) και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99201088] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. Θρακομακεδόνων 131, Αχαρνές Αττικης/136 79] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παρθένα Χαιτόγλου] 

- Τηλέφωνο: [210 2445226] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [foreasparnithas@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.parnitha.net] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

50110000-9: Yπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου 

εξοπλισμού  

34300000-0 - Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους - Η σύμβαση 

αναφέρεται σε υπηρεσίες και προμήθειες για:  

[Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

Διακήρυξης] 

 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών. 
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                      Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

                 

                            Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [ ] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι (ii) : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

 

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση  (iii); 

 

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 VΙ. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο (iv): 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α,Β,Γ ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στην σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 

τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους (v); 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού 

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) [……] 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

γ) [……] 

Ομάδες Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά της ομάδας ή των 

ομάδων για τις οποίες ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[……] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 

 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ(vi) 

 

Στήριξη: []Ναι []Όχι 

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 
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καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

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

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα μ ε το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

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. 

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. 

 

 

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

φορέα 

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν: 

[…] 

 

Εάν ο οικονομικός φορέας προτίθεται ν α αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

 

 

 

 

 

                                                    Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

                      Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες(vii) 
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (viii)· 

2. δωροδοκία (ix,x)· 

3. απάτη (xi)· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες (xii)· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (xiii)· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (xiv) 

 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου (xv) το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] (xvi) 

Εάν ναι, αναφέρετε (xvii): 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έ ως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[ ], 

σημείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[ ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] 
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και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] (xviii) 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση») (xix); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν (xx): 

[……] 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης : 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (xxi), στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

ΦΟΡΟΙ                         ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

                                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

                                      ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

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

 

β)[……]                         β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι          γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 

-[] Ναι [] Όχι                -[] Ναι [] Όχι 
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δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει  

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ; (xxii) 

 

-[……]·                          -[……]· 

 

-[……]·                          -[……]· 

 

 

γ.2)[……]·                      γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι            δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να                  Εάν ναι, να 

αναφερθούν               αναφερθούν  

λεπτομερείς                λεπτομερείς 

πληροφορίες              πληροφορίες 

[……]                             [……] 

 

Εάν η  σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): (xxiii) 

[……][……][……] 

 

 

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

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου (xxiv): 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

τουπαρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις (xxiii( :  

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

Εάν ναι:  

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με την συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

τις περιστάσεις (xxiv) 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα (xxv);  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι  

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το 

έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού;  

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων (xxvi) , 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι  

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (xxvii); 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια(xxviii) κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

 

 

 

 

[...................…] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

[] Ναι [] Όχι  
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δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β), δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει 

επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι: 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

του Μέρους ΙV:  

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
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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. 

Έχω λάβει γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης, της Τεχνικής έκθεσης – τεχνικών προδιαγραφών 

και των σχετικών με αυτή διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά μου είναι σύμφωνη με την Τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται (xxviii), εκτός εάν : 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν (xxix). 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς 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): [……] 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

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

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

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

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

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

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

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

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

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

 

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

Συμβουλίου, της 

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

προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

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

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

λήφθηκαν. 

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

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

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

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

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

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

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
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εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

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

xxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

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

xxvii 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. 

xxviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix 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 V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Για την Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων” του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

Αρ. Διακήρυξης: 6256/8.3.2021 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: 

Ονομασία: …………………………………………………………………………………………, έδρα …………………………………….. 

Οδός:………………………………τηλέφωνο…………………………………., email:………………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 
Ομάδα 

οχημάτων 
Ποσοστό έκπτωσης % επί της 
βασικής τιμής εργατοώρας  

(α) 

Ποσοστό έκπτωσης % επί της βασικής 
τιμής των ανταλλακτικών  

(β) 

   Τελική έκπτωση  
(α Χ 60%) + (β Χ 40%) 

1 
ΟΜΑΔΑ Α' 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ   

 

2 

ΟΜΑΔΑ Β' 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ) 

  

 

 

3 

ΟΜΑΔΑ Γ'  
ΦΟΡΤΗΓΑ 

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΥΔΑΤΟΣ) 

  

 

4 
ΟΜΑΔΑ Δ' 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  
(15+1 ΘΕΣΕΩΝ) 

  
 

 

Δηλώνω ότι ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων και ο κατάλογος εργατοωρών ανά εργασία 
που έχω συμπεριλάβει στον φάκελο ««Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» είναι οι 
τελευταίοι επίσημοι τιμοκατάλογοι του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου και θα 
χρησιμοποιηθούν σαν βάση αναφοράς για την τιμολόγηση.  

Η προσφορά έχει ισχύ για 240 ημέρες. 

 

Τόπος – Ημερομηνία  

 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής    

 
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 

 
Ημερομηνία έκδοσης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  ………………………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα). Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 13679, Αχαρνές.  

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
Α.Φ.Μ.: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  

(iii) (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) ...................  
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ 
αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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