
 
 

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΑΡΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΟΤ. ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΕΠΙΘ. ΔΑΩΝ 

Θεςςαλονίκθ  27-04-2017 

 

Αρ. Ρρωτ.: 24010 

Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Γεωργικισ Σχολισ 32 

Ταχ. Κϊδικασ : 551 02 

Ρλθροφορίεσ : Ευδ. Καραμανίδου 

Τθλ.  2313-309581 

Fax.  2313-309540 

 

 

 

 

Email: dsed@damt.gov.gr  

Θζμα: « Ζγκριςθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ – τεφχουσ δθμοπράτθςθσ.» 

                                                           ΑΠΟΦΑΗ 

ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΣΗ ΔΙΕΤΘΗΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010, «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/07-06-2010). 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο, Ρρόγραμμα Διαφγεια και 

άλλεσ διατάξεισ», ( ΦΕΚ 112/τ.Αϋ/13.7.2010 ). 

3. Το Ν.3979/2011 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-

2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Το Ρ.Δ.142/27-12-2010, «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ», 

(ΦΕΚ 235 Αϋ/27-12-2010). 

5. Το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Το Ρ.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015). 

ΑΔΑ: ΩΡΞΠΟΡ1Υ-ΦΥΣ



 

 

8. Το Ρ.Δ. 80/2016 «Διαδικαςία ζκδοςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ» (ΦΕΚ 145/Αϋ/05-08-2016). 

9. Το Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 

10. Τθν με αρικμ.οικ.99386/06-11-2014 (ΦΕΚ Βϋ 3105/18.11.2014) απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ, «Ανάκεςθ άςκθςθσ 

αρμοδιοτιτων ςε οργανικζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ και 

παροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ πράξεων και εγγράφων "Με εντολι Γενικοφ Γραμματζα" 

ςτουσ προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - 

Θράκθσ» και όπωσ αυτι τροποποιικθκε - ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπϋαρικμ. 109949/27-11-2014 

(ΦΕΚ 3320/Β'/2014) όμοια Απόφαςθ του Γεν. Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Μακεδονίασ Θράκθσ.  

11. Tθν υπ’αρ.21001/31-03-2017 απόφαςθ για τθν εκτζλεςθ των διαγωνιςμϊν δράςεων για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ ζργου VERENIKELIFE09 NAT/GR/000326 (ΑΔΑ: 

68ΨΑΟ1Υ-7ΕΧ), κακϊσ και τθν με αρικ. 23120/10-04-2017 τροποποίθςθ τθσ (ΑΔΑ: 6ΒΨΓΟ1Υ-

ΙΙΣ), με τθν οποία κατανεμικθκε ςτθν υπθρεςία μασ το ποςό των 22.000,00 ευρϊ για τθν 

προμικεια οχιματοσ JEEP 4X4.  

                                                                       Αποφαςίηουμε 

Εγκρίνουμε τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

τεφχοσ δθμοπράτθςθσ με ςκοπό τθν προμικεια «οχιματοσ 4Χ4 τφπου JEEP». 

Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί από τθν επιτροπι διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, που κα 

ςυγκροτθκεί από εμάσ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 και με βάςθ τουσ 

όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. 

Ολόκλθρο το τεφχοσ δθμοπράτθςθσ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων) δϊδεκα (12) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παρ. γ του άρκρου 121 του Ν. 4412/2016 και κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακ.-Θράκθσ 

www.damt.gov.gr.    

Το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία μασ, θ δε δαπάνθ τθσ 

προμικειασ, ςφμφωνα με το (11) ςχετικό, κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

VERENIKELIFE09 NAT/GR/000326. 

                                                                Ο Ρροϊςτάμενοσ 
                                                              τθσ Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικ. Δαςϊν 

 
 

                                                            Δρ. Απόςτολοσ Αϊναλισ 
                                                         Δαςολόγοσ 

ΑΔΑ: ΩΡΞΠΟΡ1Υ-ΦΥΣ



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γενικι Δ/νςθ Δαςϊν & Αγροτικϊν Υποκζςεων 

Αποκεντρωμζνθσ Δ/ςθσ Μακεδονίασ  Θράκθσ 

Τ. Οικονομίδθ & Κ. ωςςίδθ 11 

 54008  Θεςςαλονίκθ 

2. Τμιμα Σχεδιαςμοφ Δαςικισ Ανάπτυξθσ 

 Ενταφκα 

 

 

ΑΔΑ: ΩΡΞΠΟΡ1Υ-ΦΥΣ



 

 

 

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΗΣ          

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΡΙΘΕΩΗΣΗΣ 

ΔΑΣΩΝ         ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ                                                    

 

  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
 

ΟΧΗΜΑΣΟ 4Χ4 ΣΤΠΟΤ JEEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ         
ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΑΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 
Ταχ. Δ/νςθ: Λεωφ. Γεωργικισ 
Σχολισ 32 
Τ.Κ.: 551 02 Θεςςαλονίκθ 
Ρλθροφορίεσ: Ε. Καραμανίδου – 
Χ. Ραπακαρμζηθσ 
Τθλζφωνο: 2313 309581 & 9509 
e-mail: dsed@damt.gov.gr 
Fax: 2313 309540 
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: ΣΜΗΜΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 
ΔΑΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΤΗΣ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 
& ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ          

ΤΜΒΑΗ: Προμήθεια οχήματοσ 4Χ4 
τφπου JEEP 

CPV: 34113100-3 
 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ: 

22.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
17.741,94 (χωρίσ ΦΠΑ 24%) 

 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: VERENIKE LIFE09 
NAT/GR/000326 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣ. 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 

24010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 - 04 - 2017 

 
 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 4Χ4 ΣΤΠΟΤ JEEP 

(του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016) 
 

 
 
 
 
 

 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 

 
 

ΑΔΑ: ΩΡΞΠΟΡ1Υ-ΦΥΣ

mailto:dsed@damt.gov.gr


 

 

 

υνοπτικά ςτοιχεία 
   

 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  ΑΡΧΗ  Δ/νςθ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ  Τμιμα Σχεδιαςμοφ Δαςικισ Ανάπτυξθσ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 
τιμισ για το ςφνολο τθσ προμικειασ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ημερομθνία: 16-05-2017 
Ημζρα:           Τρίτθ 
Ϊρα:               10:30 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ημερομθνία: 16-05-2017 
Ημζρα:           Τρίτθ 
Ϊρα:               10:30 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 Γραφεία Δ/νςθσ  Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ.,  
Ταχ. Δ/νςθ: Λεωφ. Γεωργικισ Σχολισ 32, Τ.Κ.: 551 02 Θεςςαλονίκθ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «Ρρομικεια οχιματοσ 4Χ4 τφπου jeep» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
22.000,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και των νόμιμων, υπζρ 

Δθμοςίου και τρίτων, κρατιςεων 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ VERENIKE LIFE09 NAT/GR/000326 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ζξι (6) μινεσ 

ΠΟΟΣΗΣΑ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β' 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β' 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β' 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και 30-09-2017 

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ 
0,06% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, 

ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ 

ειςοδιματοσ 4% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ ςφμφωνα με 

το άρκρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Γ' 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Δ' 

ΑΔΑ: ΩΡΞΠΟΡ1Υ-ΦΥΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α' 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν : 

(α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 

υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ 

ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. 

(β) ενϊςεισ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον δραςτθριοποιοφνται 

επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ 

(γ) ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ 

(δ) κοινοπραξίεσ προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ 

παροφςθσ 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί 

ςε αυτι ο διαγωνιςμόσ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 2°: ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (Άρκρα 96 και 121 του Ν. 4412/2016) 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ τθσ Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ 

Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ., τθν Σρίτθ 16 Μαϊου 2017 και από ώρα 10:00 π.μ. ζωσ 10:30 π.μ. (ώρα λιξθσ επίδοςθσ 

των προςφορών) ςτο κτίριο τθσ Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ., επί τθσ οδοφ 

Λεωφ. Γεωργικισ Σχολισ 32, Τ.Κ.: 551 02 Θεςςαλονίκθ. Προςφορά που κατατίκεται μετά τθν ώρα αυτι 

είναι εκπρόκεςμθ και επιςτρζφεται, χωρίσ να αποςφραγιςτεί.  

Δεν λαμβάνονται υπ’ όψθ προςφορζσ, που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία, είτε 

ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Δ/νςθ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 

ζγκαιρα. Οι προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. Η 

διάκεςθ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ γίνεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι.  

Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το Τμιμα Σχεδιαςμοφ Δαςικισ 

Ανάπτυξθσ  τθσ Δ/νςθσ Συντονιςμοφ και Επικεϊρθςθσ Δαςϊν  Μακεδονίασ-Θράκθσ, Λ. Γεωργικισ Σχολισ 

32, τθλ. 2313 309509 (κ. Χριςτοσ Ραπακαρμζηθσ) και τθλ.2313 309581 (κα. Ευδοκία Καραμανίδου). 

ΑΡΘΡΟ 3°: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ (Άρκρα 92 και 96 του Ν. 4412/2016 

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία 

που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια. 

τον φάκελο τθσ προςφοράσ κα πρζπει ο προςφζρων να αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ 

του. ε περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί 
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εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του, θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να αναφζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τελευταία περίπτωςθ, ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει κατά 

το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που κα παρευρεκεί να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι παραςτατικό 

εκπροςώπθςθσ. 

Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε 

περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 

γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο 

προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Η 

Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν 

χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 

εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 

όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 28/2015. 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 

Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984(ΑΚ88). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται ςε ζνα 

αντίτυπο, και μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Η λζξθ ΡΟΣΦΟΑ 

β. Η επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

ε. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα 

 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ : 

α. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ 

περιζχει τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ παραρτιματοσ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (αρ.93 

του Ν.4412/16). 

β. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ περιζχει τα 

ζγγραφα και ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5 του παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.94 του 

Ν.4412/16). 

γ. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ ςυντάςςεται 

υποχρεωτικά επί του εντφπου οικονομικισ προςφοράσ του παραρτιματοσ Δϋ τθσ παροφςασ και 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 6 του 
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παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.95 του Ν.4412/16).                                                                                              

Οι ανωτζρω χωριςτοί φάκελοι φζρουν εξωτερικά τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

                                         ΑΡΘΡΟ 4°: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 
κατωτζρω: 

 Α. Ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, ςτθν οποία : 

1. Αναγράφεται ο διαγωνιςμόσ (αρικμόσ Διακιρυξθσ) ςτον οποίο ςυμμετζχουν και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ (6 μινεσ). 

2. Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ 

ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

3. Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 

4. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παραγρ.1 του άρκρου 73 

του Ν.4412 / 2016, ιτοι: 

 Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ κατά το άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ- πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008 για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ.  

 Δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 

22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και όπωσ 

ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα.  

 Απάτθ, κατά τθν ζννοια του Άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ 

ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ 

Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ ι θκικι αυτουργίασ ι ςυνζργεια ι 

απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ. 

 Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ , 

κατά το Άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ 

τθσ τρομοκρατίασ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008. 

 Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.4198/2013. 

5. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν τελοφν ςε κάποια από τισ 

αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (β) τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 καταςτάςεισ, δθλ.: δεν 

τελοφν ςε πτϊχευςθ ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελοφν 

υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι δεν 
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βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 

ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

6. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν ζχουν βρεκεί ςε καμία από τισ λοιπζσ 

αναφερόμενεσ καταςτάςεισ τθσ παρ.4 του αρκ.73 του Ν.4412/2016, για τισ οποίεσ ζνασ οικονομικόσ 

φορζασ μπορεί να αποκλειςκεί από μια δθμόςια ςφμβαςθ. 

7. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ και επικουρικισ), 

αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλουν ειςφορζσ κυρίασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ, 

κακϊσ και ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

8. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του 

Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ), 

προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το 

οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά 

περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ).  

Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα, δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα μθτρϊα του οικείου 

Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν 

οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για 

νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα. 

9. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από 

διαγωνιςμοφσ βάςει Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για κζματα καταπολζμθςθσ 

διαφκοράσ, κακϊσ και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για 

τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. 

10. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα 

(αφορά μόνο ςυνεταιριςμοφσ). 

11. Δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν 

επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα. 

Β. Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/εκπρόςωπό 

τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.         

Γ.  Ζγκριςθ ςυμμετοχισ και νόμιμοσ εκπρόςωποσ: πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε 

περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του 

δεςμεφοντοσ φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου κάκε προςφζροντοσ, για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο 

διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του 

υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ  

διατάξεισ) κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό 

Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ. Σε 

περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ 

των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.), θ οποία κα αναφζρει: 

i. τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 
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ii. τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ τα οποία κα 

αναφζρονται ονομαςτικά, 

iii. το μζροσ τθσ προμικειασ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ 

ςτθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, 

iv. τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ νομίμου 

εκπροςϊπου τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ 

για το διαγωνιςμό με πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ,  

v. τον Συντονιςτι/ επικεφαλι τθσ ζνωςθσ, 

vi. ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ που υπζβαλαν προςφορά ευκφνονται αλλθλεγγφωσ, αδιαιρζτωσ 

και εισ ολόκλθρο ζκαςτο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,   

vii. ότι ςε περίπτωςθ που επιλεγοφν ωσ Ανάδοχοι, κα ςυςτιςουν, εφόςον τουσ ηθτθκεί από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, κοινοπραξία, 

viii. ότι θ κοινοπραξία κα ςυςτακεί με ςκοπό τθν προμικεια που προβλζπει θ παροφςα 

διακιρυξθ διαγωνιςμοφ, ι θ εταιρεία κα ςυςτακεί με ςκοπό μεταξφ άλλων τθν προμικεια 

που προβλζπει θ παροφςα διακιρυξθ διαγωνιςμοφ, και θ ςφμβαςθ κα υπογράφει μετά 

τθν ζκδοςθ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι, 

ix. ότι τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ κα είναι αλλθλεγγφωσ, εξ ολοκλιρου και εξ αδιαιρζτου 

υπεφκυνα για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Δ. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ ωσ ακολοφκωσ: 

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ (ΕΡΕ):  

α) ακριβζσ αντίγραφο από το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι 

αρχι τελευταίο ιςχφον καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ, ςυνοδευόμενο 

από το αντίςτοιχο ΦΕΚ.  

β) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να 

προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει 

ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ. 

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ):  

α) Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ 

και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ 

εταιρείασ. 

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: 

α) Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά 

που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω υποπαραγράφουσ τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ 

χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και 

λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ 

καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ 

θμεδαποφσ. 
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β) Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από αυτά που 

ηθτοφνται πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερομζνου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν 

προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ 

καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται 

ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Η υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ τισ πιο 

πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. 

4. Για φυςικά πρόςωπα: 

Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 

Ε. Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν 

προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προςφζροντα που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.  

Διευκρίνιςθ: Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ μπορεί να φζρει θμερομθνία εντόσ του διαςτιματοσ από τθν 

δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν 

και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τισ ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφουν: 

α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Ρ.Ε. 

β) ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο 

είναι Α.Ε. 

γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον 

Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ. 

ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ 

που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

ΑΡΘΡΟ 5°: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Στο φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 

τεκμθριϊνουν επί ποινι αποκλειςμοφ, τθ ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντα με τα 

όςα αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Β' τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 

τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ 

φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. 

Στα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 

εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων 

λζξεων όπωσ «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΡΞΠΟΡ1Υ-ΦΥΣ



Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ προμήθειασ οχήματοσ 4Χ4, τφπου JEEP 
 

Δ/νςη Συντονιςμοφ & Επιθεώρηςησ Δαςών     
    
 Σελίδα 14 από 28 
 

ΑΡΘΡΟ 6°: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Η οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίνεται ςε ευρϊ, προςφορά που δε δίνει τιμι ςε ευρϊ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (νόμιμεσ κρατιςεισ και ειςφορζσ 

υπζρ τρίτων και λοιπζσ ςχετικζσ δαπάνεσ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Στο φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ μόνο τα οικονομικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 

Σε περιπτϊςεισ προϊόντων - υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία 

κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, 

ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι 

υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 

Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ για το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ), οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να 

διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 

αρ.88 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 7°: ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

 

1. Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 

οικονομικϊν προςφορϊν των οικονομικϊν φορζων, μποροφν να γίνουν ςε μια δθμόςια ςυνεδρίαςθ, 

κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ, κατά τθν παράγραφο 4 του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, παρουςία 

των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν 

από αυτοφσ. 

2. Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 

θμερομθνία και ώρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

3. Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. 

Μονογράφονται OI φάκελοι με τισ ενδείξεισ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ", "Τεχνικι Ρροςφορά" και 

"Οικονομικι Ρροςφορά". 

Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και μονογράφονται τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ. 
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Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

Για τισ προςφορζσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, αποςφραγίηονται οι 

φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ Τεχνικι προςφορά ανά φφλλο (εκτόσ 

από τα prospectus). 

Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν 

αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, 

αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ 

προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ' αυτισ ι ζχει 

υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. 

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν 

γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, 

κακϊσ και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, β) 

των ςτοιχείων τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, γ) των οικονομικϊν 

προςφορϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/16, θ προκεςμία 

άςκθςθσ τθσ οποίασ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα. 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, μαηί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 

προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.       

ΑΡΘΡΟ 8°: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, με τθν ανωτζρω απόφαςθ, θ ανακζτουςα αρχι τον 

προςκαλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα αναφερόμενα 

παρακάτω δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016: 
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α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ: 

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 

4412/2016 ιτοι: 

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 

δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό 

πτϊχευςθ και επίςθσ ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελοφν 

υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι δεν 

βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 

ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι 

κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και 
αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ 

ειδοποίθςθσ. 

β. ΣΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

Τα απαιτοφμενα κατά τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα αφοροφν τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., 

Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μζλθ του Δ και τον Διευκφνοντα φμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε.. 

γ. ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. 

θμειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι 

πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να 

αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερομζνου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ 
βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα 
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δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν 

ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

δ. ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ, τα οποία κα αφοροφν τον 

Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΕΙ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 

παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για 

δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι 
ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι 
διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται 
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ 
που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα ανωτζρω κριτιρια, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου, είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ, είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε κάκε 
προςφζροντα εκτόσ από τον ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.  
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ΑΡΘΡΟ 9°: ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Η Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ. 104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 

και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10°: ΤΝΑΨΗ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςυςςωρευτικά τα εξισ: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων 
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν 
επί αυτϊν, 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/16, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Στο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι, με τθν 

οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του 

αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ς' αυτόν. Δεν χωρεί κακ' οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ 

τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 

Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 11°: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τθν παράδοςθ του τετρακίνθτου οχιματοσ Jeep και 

τθν οριςτικι παραλαβι του από τθν αρμόδια επιτροπι. 
 

ΑΡΘΡΟ 12°: ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ 

και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
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Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13°: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ  
 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ του οχιματοσ ςτον ανάδοχο κα γίνει, μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι των παραδοκζντων από τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ Υπθρεςίασ, για τθ ςυγκεκριμζνθ 

προμικεια και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 

β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, 

 γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ. 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αρχικισ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α.,  κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α..  

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Δθμόςιο και αποδίδεται από τον Ρρομθκευτι. 

ΑΡΘΡΟ 14°: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΕΙ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

               α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν.4412/16, 

β) εφόςον δεν παρζδωςε το ςυμβατικό υλικό μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 
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1. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 

ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

2. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15°: ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 16°: ΕΓΓΤΗΕΙ 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ - μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων 

Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 ( Α'139) και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α -

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 

ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι 

διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ, αλλιϊσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. Σε περίπτωςθ προςφορϊν ενϊςεων αναδοχϊν ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ 

κοινοπραξίασ. Το ποςό των εγγυιςεων κα δίνεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ (€). 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ: 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό 

(5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 72 του Ν.4412/16), και κα ιςχφει 

για ζξι (6) μινεσ. 
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν.4412/16, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ 
ΦΡΑ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Η ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι ποιοτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, 

τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ 

των ςυμβαλλομζνων. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Η εγγφθςθ πρζπει να προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ, το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με το περιεχόμενο τθσ εγγφθςθσ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4 

του άρκρου 72 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17°: ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ - ΕΝΣΑΕΙ 

Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ επιτρζπεται ζνςταςθ, θ οποία υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ 

πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 

οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν 

κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό 

(1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο 

επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το διοικθτικό όργανο που 

αποφαςίηει. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 

άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από 

τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι προςφεφγοντεσ 

λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι τουσ φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιοςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ εκτόσ από τουσ λόγουσ που 

αναφζρονται ανωτζρω δε γίνονται δεκτζσ, οφτε εξετάηονται. 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ κείμενθ νομοκεςία που διζπει τθ δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που 
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προθγείται τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κρατικϊν προμθκειϊν. 

Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθ Δ/νςθ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν 

Α.Δ.Μ.Θ. προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν και να κατατεκεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18°: ΓΛΩΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Οι προςφορζσ, τα υποβαλλόμενα με αυτζσ δικαιολογθτικά και γενικά όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται 

για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ς' αυτόν, ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με 

εξαίρεςθ τεχνικοφσ όρουσ που μπορεί να αναφζρονται και ςε άλλθ γλϊςςα, εφόςον δεν είναι δυνατό να 

αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι. 

Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα ζγγραφα που απευκφνει ι υποβάλλει ο μεταφορζασ ςτθν Υπθρεςία κατά 

τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ, ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα. 

ΑΡΘΡΟ 19°: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ 

γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ 

αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που 

ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 20°: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ-ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 

 
 

Η παροφςα προκιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο ΚΗΜΔΗΣ δϊδεκα (12) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 

διενζργεια του διαγωνιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν), ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο γϋ του άρκρου 121 του Ν. 4412/2016, κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ  

www.damt.gov.gr 

ΑΡΘΡΟ 21°: ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

1. Η Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 

δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ. 

2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε 

τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & 

Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ.. 

3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ.  

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
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Για ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου 

διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27/04/2017 
 

Ο Συντάκτθσ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

 
Η Ρροϊςταμζνθ τθσ Δ/νςασ Υπθρεςίασ 

  
Αναςτάςιοσ Φελαχίδθσ 

 Δοικθτικόσ Ευδοκία Καραμανίδου 

 
Δαςολόγοσ 

  
  

ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικ. πρωτ. 24010/27-04-2017 απόφαςθ Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27/04/2017 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ 

Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 

 
 

Δρ. Απόςτολοσ Αϊναλισ 

Δαςολόγοσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β' 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνών, που 

υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο 

που αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για 

παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72 

του Ν.4412/16, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 

προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 

λιξθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1α του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, κατ' ανϊτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκειαΜετά τθ λιξθ και του παραπάνω 

ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ 

διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν 

πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία 

περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείσ. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ.97 του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 2°: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

1. Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ορίηεται θ προμικεια ενόσ οχιματοσ με κίνθςθ ςτουσ 

τζςςερισ (4) τροχοφσ τφπου JEEP. 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ JEEP: 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ρρόκειται για ζνα επαγγελματικό όχθμα με κίνθςθ ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ. Το όχθμα να είναι 

καινοφργιο, αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ & ςχεδίαςθσ. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΜΑΞΩΜΑ (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

Ρροδιαγραφζσ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 

  Μονάδεσ μζτρθςθσ   
Πόρτεσ Επιβίβαςθσ Τεμ. 4 

Θζςεισ επιβατών τεμ. 5  

Χρώμα Αμαξώματοσ ΓΚΙ ι ΛΕΥΚΟ ι ΜΡΛΕ ι ΡΑΣΙΝΟ* 

Πλιρωσ γαλβανιςμζνο 
αμάξωμα 

ΝΑΙ 

   

ΚΙΝΗΣΗΡΑ – ΜΕΣΑΔΟΗ (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
Κυβιςμόσ Κυβικά εκατοςτά  >1.400 

Κινθτιριοι τροχοί 
Σφςτθμα τετρακίνθςθσ (μόνιμθσ ι κατ’ 

επιλογι του οδθγοφ) 

Σφποσ κιβωτίου ταχυτιτων Χειροκίνθτο κιβϊτιο 

Πρότυπο εκπομπών ρφπων Euro 6 

Καφςιμο Ρετρζλαιο 

   

ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ – ΕΓΓΤΗΗ (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
Τδραυλικό τιμόνι 

πλιρωσ ρυκμιηόμενο 
ΝΑΙ 

Ηλεκτρικά παράκυρα  ΝΑΙ 

Κεντρικό κλείδωμα 
με τθλεχειριςτιριο 

ΝΑΙ 

Σροχόσ αντικατάςταςθσ 
κανονικισ διάςταςθσ 

ΝΑΙ 

Air Condition ΝΑΙ 

Εργοςταςιακό Ηχοςφςτθμα ΝΑΙ 

Προβολείσ ομίχλθσ  ΝΑΙ 

Εργοςταςιακι εγγφθςθ Τουλάχιςτον Τρία (3) Ζτθ 

  

 

 

 

ΑΦΑΛΕΙΑ (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
Αερόςακοσ οδθγοφ ΝΑΙ 

Αερόςακοσ ςυνοδθγοφ ΝΑΙ 

Φρζνα εμπρόσ Αεριηόμενοι Δίςκοι 

Ηλεκτρονικόσ ζλεγχοσ 
ευςτάκειασ 

ΝΑΙ 

ABS ΝΑΙ 

 

*  Το όχθμα κα φζρει κόκκινθ λωρίδα πλάτουσ 10 εκατοςτϊν ςτα πλαϊνά και κα αναγράφει ςτισ 
πόρτεσ οδθγοφ & ςυνοδθγοφ τον τίτλο τθσ Υπθρεςίασ. 
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3. Η τεχνικι προςφορά που κα υποβλθκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ προμθκευτζσ, κα πρζπει να είναι 
απόλυτα εναρμονιςμζνθ και ςυμμορφωμζνθ με όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ τεχνικισ περιγραφισ 
(υπεφκυνθ διλωςθ).  
Επί ποινι αποκλειςμοφ δεν επιτρζπεται καμία παρζκκλιςθ από τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ τεχνικισ μελζτθσ 
και προδιαγραφϊν. Δεν γίνονται αποδεκτζσ εναλλακτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και εκείνεσ που 
παρουςιάηουν ελλείψεισ και αςάφειεσ. 
Απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ:  
- Είναι αόριςτεσ ι ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ. 
- Δεν αποδεικνφονται επαρκϊσ οι ιςχυριςμοί του προμθκευτι για τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 
υλικοφ.  
Ο προμθκευτισ πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξει με αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά τθν φπαρξθ επίςθμθσ 
αντιπροςωπείασ του καταςκευαςτι του οχιματοσ ςτθν Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 3°: ΣΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Το αναφερόμενο ςτο άρκρο 2° όχθμα, κα παραδοκεί  ςτον τόπο που κα οριςκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με 
τθν Υπθρεςία μασ. 
Η παράδοςη του οχήματοσ θα πρζπει να ζχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντόσ δφο (2) μηνών από την 
κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ. 
Το όχθμα κα παραδοκεί ςτθν Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Μακεδονίασ-Θράκθσ  προσ 
κυκλοφορία, αφοφ ο προμθκευτισ ζχει διεκπεραιϊςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθν κυκλοφορία του, με 
ευκφνθ του και δαπάνθ του. Στθν τιμι μονάδοσ κα ςυμπεριλαμβάνονται παντόσ είδουσ δαπάνεσ 
αναγκαίεσ για τθν νόμιμθ κυκλοφορία του οχιματοσ (εκτελωνιςμοφ, μεταφορικά, διάφορα λοιπά ζξοδα 
κ.λ.π.). 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 206 και 207 του Ν.4412/16. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27/04/2017  

Ο Συντάκτθσ 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

 
Η Ρροϊςταμζνθ τθσ Δ/νςασ 

Υπθρεςίασ 

  

Αναςτάςιοσ Φελαχίδθσ  

Δοικθτικόσ Ευδοκία Καραμανίδου 

 Δαςολόγοσ 

  

 

ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικ. πρωτ. 24010/27-04-2017 απόφαςθ Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27/04/2017 

Ο προϊςτάμενοσ τθσ 

Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 
 

 

Δρ. Απόςτολοσ Αϊναλισ 

Δαςολόγοσ   
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ' 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      
 

      
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

    
 ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ 

    
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

    
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΑΚΗΣ     

 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

     

       
Α/Α Είδοσ Οχιματοσ Μονάδεσ Ποςότθτα 

Σιμι 
Μονάδοσ 

Δαπάνθ 
 

1 Πχθμα με κίνθςθ ςτουσ τζςςερισ (4) τροχοφσ, τφπου JEEP. Τεμάχιο 1 17.741,94 € 17.741,94 € 

 ΤΝΟΛΟ 17.741,94 € 

 Φ.Π.Α. 24% 4.258,06 € 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 22.000,00 € 

 
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27/04/2017  

Ο Συντάκτθσ 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

 
Η Ρροϊςταμζνθ τθσ Δ/νςασ 

Υπθρεςίασ 
Με τθν αρικ. πρωτ. 24010/27-04-2017 απόφαςθ  

Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 27-04-2017 

Αναςτάςιοσ Φελαχίδθσ  Ο προϊςτάμενοσ τθσ 

Δοικθτικόσ Ευδοκία Καραμανίδου Δ/νςθσ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 
 Δαςολόγοσ  

 

              Δρ. Απόςτολοσ Αϊναλισ 

                          Δαςολόγοσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δ'  
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
    

  ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΑΚΗΣ 
  

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
    

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΗΣ 
  

  ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

      

        

Α/Α Είδοσ προςφοράσ τεμ. 
Σιμι 

Μονάδασ 
Χωρίσ Φ.Π.Α. 

Σιμι Προςφοράσ 
Μονάδασ 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

Σιμι 
Προςφοράσ 

Μονάδασ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

υνολικι τιμι 
Προςφοράσ 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ                 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

(€) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ςτ) (η)=(γ) x (ε) (θ) 

1 
Πχθμα με κίνθςθ ςτουσ τζςςερισ (4) τροχοφσ, 
τφπου JEEP. 

1 17.741,94 €       17.741,94 € 

     
φνολο 

 
 υνολικι τιμι προςφοράσ αρικμθτικώσ και ολογράφωσ (με Φ.Π.Α. 24%) : 

  
   

Θεςςαλονίκθ, 27 Απριλίου 2017  

 
 

 

   

 

  

 

    

  
      

  
      

  
      

  
      

  
 

Ο Συντάκτθσ 

 

 
Αναςτάςιοσ Φελαχίδθσ 

Διοικθτικόσ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
Η Ρροϊςταμζνθ τθσ Δ/νςασ Υπθρεςίασ 

 

 
Ευδοκία Καραμανίδου 

Δαςολόγοσ 

 
ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Με τθν αρικμ.24010/27-04-2017 απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ 
Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν Α.Δ.Μ.Θ. 

Θεςςαλονίκθ, 27 Απριλίου 2017 

 

 
Δρ. Απόςτολοσ Αϊναλισ 

Δαςολόγοσ 
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