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1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Α) Οι διατάξεις: 

 

1. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2365 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 

2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων. 

2. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) 

3. Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 

4. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών» 

7. Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

8. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

9. 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» 

10. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

11. Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’ 141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

12. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

13. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

14. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 

3801/2009 (ΦΕΚ A’ 163/2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» 

15. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A’ 279/2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων”» 

16. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248/2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58/2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» 

17. Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
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των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

18. Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

19. Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» 

20. Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

21.  Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

22. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ Α' 235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης» 

 

Β) Οι αποφάσεις: 

 

1. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ. οικ. 3995/22-01-2018 (ΑΔΑ: 68ΖΒΟΡ1Υ-ΨΟΧ) για την 

συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών 

προϋπολογισμού καθαρής αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60000€)  

2. Υ.Α.2879/ 2.3.2018 (ΦΕΚ Β' 879/13.3.2018) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Αποφ. Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 

«Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης»). 

4. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 57113/19-09-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003709490) Εσωτερικό Σημείωμα- 

Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

5. I) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2019 με ΑΔΑΜ (19REQ004379496) συνολικής 

αξίας εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 

 
1907-999-0100000 

(072) 

1907-999-0200000 

(073) 

1907-999-0300000 

(071) 
ΣΥΝΟΛΟ 

2420302001 

(ΚΑΕ 0861) 

ΑΡ.ΒΙΒΛ ΕΓΚΡ. & 

ΠΛΗΡ.:10645, Α/Α77  

(ΑΔΑ:ΩΑ3ΡΟΡ1Υ-

ΛΟΤ) 

 

8000,04€ 

ΑΡ.ΒΙΒΛ ΕΓΚΡ. & 

ΠΛΗΡ.:10646, Α/Α78  

(ΑΔΑ:6ΔΨΞΟΡ1Υ-

ΚΝΗ) 

 

32170,12€ 

ΑΡ.ΒΙΒΛ ΕΓΚΡ. & 

ΠΛΗΡ.:10644, Α/Α76  

(ΑΔΑ:Ω0ΖΣΟΡ1Υ-

05Υ) 

 

12600€ 

52770,16 

2410204001 

(ΚΑΕ 1321) 

ΑΡ.ΒΙΒΛ ΕΓΚΡ. & 

ΠΛΗΡ.:10648, Α/Α80  

(ΑΔΑ:6ΝΗΗΟΡ1Υ-

ΒΟΨ) 

 

8000,16€ 

ΑΡ.ΒΙΒΛ ΕΓΚΡ. & 

ΠΛΗΡ.:10649, Α/Α81  

(ΑΔΑ:6Ω18ΟΡ1Υ-

ΥΚ2) 

 

48430,04€ 

ΑΡ.ΒΙΒΛ ΕΓΚΡ. & 

ΠΛΗΡ.:10647, Α/Α 

79  ,ΑΔΑ:ΩΔΔΥΟΡ1Υ-

Λ6Μ) 

 

24899,88€ 

81330,08 

 ΣΥΝΟΛΟ 134100,24 

 

II) Την απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 5999/09-10-2018 

(ΑΔΑ:7Θ20ΟΡ1Υ-ΙΦΖ  ΑΔΑΜ :18REQ003809367 ) που αφορά το έτος 2020 

6. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ. 76739/27-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΧΝΟΡ1Υ-73Σ) περί 

ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια 

ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής (CPV 50112000-3) των οχημάτων για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. περιόδου 2019-2020 (Διακ.6/18) λόγω εμφιλοχώρησης 

σφάλματος, στην οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί τους πρώτους μήνες του 

έτους 2019. 
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Γ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

το σύνολο 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 

 

 

 

2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Επωνυμία/NUTS ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ/ NUTS EL51-EL52 

Ταχυδρομική διεύθυνση/ Ταχυδρομικός Κωδικός ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΩΣΣΙΔΗ 11,Τ.Κ. 54655 

Πόλη Έδρας-NUTS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-NUTS EL 522, 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2313 309437,151 

Φαξ 2310 424346 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tpdy@damt.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Νικήτας Γεώργιος 

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

 

Η ΑΔΜ-Θ είναι Kεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση Η κύρια 

δραστηριότητα της είναι: η Διαχείριση θεμάτων χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης 

αδειών διαμονής, η διαχείριση, εποπτεία και εκκαθάριση ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και 

σχολαζουσών κληρονομιών, η εξειδίκευση γενικών κατευθύνσεων και εφαρμογή οδηγιών 

περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, προστασία και αξιοποίηση υδάτινων 

πόρων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εργαστηριακός έλεγχος υλικών 

δημοσίων έργων και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων και η εποπτεία, προστασία και εκμετάλλευση 

δασών και δασικών εκτάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και εξάλειψης πυρκαγιών, 

σύνταξη δασικών χαρτών, θέματα αναδασμού, εποικισμού, αλιείας και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα 
απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92 και 96 του Ν.4412/16 
καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013.Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών σε οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί σκόπιμο. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, μέσω του 
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

mailto:tpdy@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/
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οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013. 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

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

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Μ. – Θ. έτους 2019 και 2020 

Α.Λ.Ε. 2420302001 (ΚΑΕ 0861) και Α.Λ.Ε.  2410204001 (ΚΑΕ 1321), σύμφωνα με την απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης και την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης που αναφέρεται στο 

σημείο 5 του μέρους Β της ως άνω παραγράφου 1. 

 

5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), για 
την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής (CPV 50112000-3) 
των οχημάτων (τετράτροχων και δίτροχων) των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. περιόδου 2019-2020. 

 
  Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα τρίμηνης 

παράτασης και συνολικής εκτιμώμενης αξίας, εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ και τριάντα 
λεπτών (167.000,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (134.677,66 €) χωρίς Φ.Π.Α.  

 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε ευρώ.  

Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ανταλλακτικά και εργασίες ενώ το ποσοστό 

έκπτωσης θα πρέπει να είναι το ίδιο  και για τα δυο αυτά τμήματα της ομάδας. Σε αντίθετη 

περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και 

για όλες τις Πόλεις ανά Περιφερειακή Ενότητα/ες, για μία ή και για τις δυο κατηγορίες 

οχημάτων (τετράτροχα, δίτροχα) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄, ωστόσο η προσφορά τους θα αφορά 

υποχρεωτικά α)και σε εργασία και σε ανταλλακτικά, β) στο σύνολο, των ανά Πόλη οχημάτων 

κάθε κατηγορίας και γ) στο σύνολο των φορέων (1907-9990300000     (071), 1907-9990100000    

(072), 1907-9990200000 (073) σε κάθε Πόλη Περιφερειακής ενότητας, αλλιώς θα απορρίπτεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές), οι 
δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Η παράδοση των ανταλλακτικών και των εργασιών θα γίνεται στα κατά τόπους συνεργεία των 
Πόλεων όπου εδρεύουν οι Υπηρεσίες. 
 
 
Η παρούσα διακήρυξη αφορά το σύνολο των οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ καθώς και τα 
οχήματα που θα αποκτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ( αγορά, ΟΔΔΥ κ.λπ.) από την Α.Δ.Μ.Θ το 
διάστημα της σύμβασης.  
 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το 
αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄παρ. 1 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου θα γίνεται με ευθύνη της ανά Υπηρεσία αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής 
Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.  
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη που αντιστοιχεί στα προσφερόμενα είδη-υπηρεσίες που θα 
αναλάβουν οι Προμηθευτές του παρόντος διαγωνισμού αλλά και η κατανομή ανά Περιφερειακή 
Ενότητα / Πόλη, είδος αναγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν: 
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Πίνακας 1  ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 

(αφορά τις πιστώσεις του 2019) 

 

 
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 

           

    

    

1907-9990300000     (071) 1907-9990100000    (072) 1907-9990200000           (073)       

Α/
Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ NUTS 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
Α.Λ.Ε. 

242030200
1 (ΚΑΕ 
0861) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ
ΙΚΑ Α.Λ.Ε.  

2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
Α.Λ.Ε. 

242030200
1 (ΚΑΕ 
0861) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ
ΚΑ Α.Λ.Ε.  

2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
Α.Λ.Ε. 

2420302001 
(ΚΑΕ 0861) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ
Α Α.Λ.Ε.  

2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
2420302001 
(ΚΑΕ 0861) 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ

ΙΚΑ  
2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Δράμας Δράμα EL514 399,96 1.359,96     1.900,04 3.050,04 2.300,00 4.410,00 6.710,00 

2 Δράμας Νευροκόπι EL514         960,00 1.440,00 960,00 1.440,00 2.400,00 

3 Έβρου Αλεξ/πολη EL511 480,00 1.359,96     1.760,04 2.160,00 2.240,04 3.519,96 5.760,00 

4 Έβρου Διδυμοτειχο EL511         1.440,00 1.200,00 1.440,00 1.200,00 2.640,00 

5 Έβρου Σουφλί EL511         560,04 800,04 560,04 800,04 1.360,08 

6 Ημαθίας Βέροια EL521         960,00 1.599,96 960,00 1.599,96 2.559,96 

7 Ημαθίας Νάουσα EL521         480,00 720,00 480,00 720,00 1.200,00 

8 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη EL522 8.040,04 16.440,04 5.760,00 4.640,04 805,71 808,67 14.605,75 21.888,75 36.494,50 

9 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς EL522         4.394,25 5.991,37 4.394,25 5.991,37 10.385,62 

10 Θεσσαλονίκης Σταυρός EL522         720,00 1.359,96 720,00 1.359,96 2.079,96 

11 Καβάλας Καβάλα EL515     960,00 1.280,04 1.200,00 2.079,96 2.160,00 3.360,00 5.520,00 

12 Καβάλας Θάσος EL515         720,00 1.280,04 720,00 1.280,04 2.000,04 

13 Κιλκίς Κιλκίς EL523 600,00 900,00     960,00 1.599,96 1.560,00 2.499,96 4.059,96 

14 Κιλκίς Γουμένισα EL523         800,04 1.440,00 800,04 1.440,00 2.240,04 

15 Ξάνθης Ξάνθη EL512 200,00 200,00     1.200,00 2.000,04 1.400,00 2.200,04 3.600,04 

16 Ξάνθης Σταυρούπολη EL512         560,04 960,00 560,04 960,00 1.520,04 





                                   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

Τεύχος Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ.  
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17 Πέλλας Έδεσσα EL524 480,00 720,00     1.440,00 1.839,96 1.920,00 2.559,96 4.479,96 

18 Πέλλας Αριδαία EL524         1.119,96 1.760,04 1.119,96 1.760,04 2.880,00 

19 Πιερίας Κατερίνη EL525         1.760,04 2.880,00 1.760,04 2.880,00 4.640,04 

20 Ροδόπης Κομοτηνή EL513 960,00 1.680,00 800,04 1.280,04 1.359,96 2.079,96 3.120,00 5.040,00 8.160,00 

21 Σερρών Σέρρες EL526 800,04 1.359,96 480,00 800,04 1.280,04 2.319,96 2.560,08 4.479,96 7.040,04 

22 Σερρών Νιγρίτα EL526         960,00 1.280,04 960,00 1.280,04 2.240,04 

23 Σερρών Σιδηρόκαστρο EL526         879,96 1.280,04 879,96 1.280,04 2.160,00 

24 Χαλκιδικής Πολύγυρος EL527 639,96 879,96     1.200,00 1.599,96 1.839,96 2.479,92 4.319,88 

25 Χαλκιδικής Αρναία EL527         1.040,04 1.440,00 1.040,04 1.440,00 2.480,04 

26 Χαλκιδικής Κασσάνδρα EL527         639,96 1.280,04 639,96 1.280,04 1.920,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     12.600,00 24.899,88 8.000,04 8.000,16 31.100,12 46.250,04 51.700,16 79.150,08 130.850,24 





                                   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

Τεύχος Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ.  
περιόδου 2019-2020 
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Πίνακας 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(αφορά τις πιστώσεις του 2020) 

 

 
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 

          

        1907-9990300000     (071) 1907-9990100000    (072) 1907-9990200000           (073)       

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ NUTS 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
Α.Λ.Ε. 

242030200
1 (ΚΑΕ 
0861) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Α.Λ.Ε.  

2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
Α.Λ.Ε. 

242030200
1 (ΚΑΕ 
0861) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Α.Λ.Ε.  

2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
Α.Λ.Ε. 

242030200
1 (ΚΑΕ 
0861) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Α.Λ.Ε.  

2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
242030200

1 (ΚΑΕ 
0861) 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ

ΚΑ  
2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Δράμας Δράμα EL514 99,99 339,99     500,01 800,01 600,00 1.140,00 1.740,00 

2 Δράμας Νευροκόπι EL514         240,00 360,00 240,00 360,00 600,00 

3 Έβρου Αλεξ/πολη EL511 120,00 339,99     440,01 540,00 560,01 879,99 1.440,00 

4 Έβρου Διδυμοτειχο EL511         360,00 300,00 360,00 300,00 660,00 

5 Έβρου Σουφλί EL511         140,01 200,01 140,01 200,01 340,02 

6 Ημαθίας Βέροια EL521         240,00 399,99 240,00 399,99 639,99 

7 Ημαθίας Νάουσα EL521         120,00 180,00 120,00 180,00 300,00 

8 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη EL522 2.060,01 4.160,01 1.440,00 1.160,01 194,25 191,40 3.694,26 5.511,42 9.205,68 

9 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς EL522         1.105,74 1.508,61 1.105,74 1.508,61 2.614,35 

10 Θεσσαλονίκης Σταυρός EL522         180,00 339,99 180,00 339,99 519,99 

11 Καβάλας Καβάλα EL515     240,00 320,01 300,00 519,99 540,00 840,00 1.380,00 

12 Καβάλας Θάσος EL515         180,00 320,01 180,00 320,01 500,01 

13 Κιλκίς Κιλκίς EL523 200,00 300,00     240,00 399,99 440,00 699,99 1.139,99 

14 Κιλκίς Γουμένισα EL523         200,01 360,00 200,01 360,00 560,01 

15 Ξάνθης Ξάνθη EL512         300,00 500,01 300,00 500,01 800,01 

16 Ξάνθης Σταυρούπολη EL512         140,01 240,00 140,01 240,00 380,01 





                                   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

Τεύχος Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ.  
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17 Πέλλας Έδεσσα EL524 120,00 180,00     360,00 459,99 480,00 639,99 1.119,99 

18 Πέλλας Αριδαία EL524         279,99 440,01 279,99 440,01 720,00 

19 Πιερίας Κατερίνη EL525         440,01 720,00 440,01 720,00 1.160,01 

20 Ροδόπης Κομοτηνή EL513 240,00 420,00 200,01 320,01 339,99 519,99 780,00 1.260,00 2.040,00 

21 Σερρών Σέρρες EL526 200,01 339,99 120,00 200,01 320,01 579,99 640,02 1.119,99 1.760,01 

22 Σερρών Νιγρίτα EL526         240,00 320,01 240,00 320,01 560,01 

23 Σερρών Σιδηρόκαστρο EL526         219,99 320,01 219,99 320,01 540,00 

24 Χαλκιδικής Πολύγυρος EL527 159,99 219,99     300,00 399,99 459,99 619,98 1.079,97 

25 Χαλκιδικής Αρναία EL527         260,01 360,00 260,01 360,00 620,01 

26 Χαλκιδικής Κασσάνδρα EL527         159,99 320,01 159,99 320,01 480,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     3.200,00 6.299,97 2.000,01 2.000,04 7.800,03 11.600,01 13.000,04 19.900,02 32.900,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

Τεύχος Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ.  
περιόδου 2019-2020 

14 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 
ΠΟΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΤΡΟΧΑ 2019 

   

1907-9990200000           
(073) 

     

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ NUTS 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  
Α.Λ.Ε. 

2420302001 
(ΚΑΕ 0861) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Α.Λ.Ε.   

2410204001 
(ΚΑΕ1321) 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Δράμας Δράμα EL514 150,00 290,00 440,00 

2 Δράμας Νευροκόπι EL514       

3 Έβρου Αλεξ/πολη EL511 50,00 140,00 190,00 

4 Έβρου Διδυμοτειχο EL511       

5 Έβρου Σουφλί EL511 40,00 60,00 100,00 

6 Ημαθίας Βέροια EL521 40,00 60,00 100,00 

7 Ημαθίας Νάουσα EL521 40,00 60,00 100,00 

8 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη EL522 40,00 60,00 100,00 

9 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς EL522 40,00 60,00 100,00 

10 Θεσσαλονίκης Σταυρός EL522 40,00 60,00 100,00 

11 Καβάλας Καβάλα EL515 50,00 140,00 190,00 

12 Καβάλας Θάσος EL515 40,00 60,00 100,00 

13 Κιλκίς Κιλκίς EL523 40,00 60,00 100,00 

14 Κιλκίς Γουμένισα EL523 50,00 140,00 190,00 

15 Ξάνθης Ξάνθη EL512 40,00 60,00 100,00 

16 Ξάνθης Σταυρούπολη EL512 40,00 60,00 100,00 





                                   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

Τεύχος Διακήρυξης 03/2019 για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ.  
περιόδου 2019-2020 
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17 Πέλλας Έδεσσα EL524 40,00 60,00 100,00 

18 Πέλλας Αριδαία EL524 50,00 140,00 190,00 

19 Πιερίας Κατερίνη EL525 50,00 140,00 190,00 

20 Ροδόπης Κομοτηνή EL513 50,00 140,00 190,00 

21 Σερρών Σέρρες EL526       

22 Σερρών Νιγρίτα EL526 40,00 60,00 100,00 

23 Σερρών Σιδηρόκαστρο EL526 40,00 60,00 100,00 

24 Χαλκιδικής Πολύγυρος EL527       

25 Χαλκιδικής Αρναία EL527 50,00 135,00 185,00 

26 Χαλκιδικής Κασσάνδρα EL527 50,00 135,00 185,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     1.070,00 2.180,00 3.250,00 





  

 
Τεύχος Διακήρυξης  για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. 

περιόδου 2019-2020 
 

16 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

 

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
2019-2020 

  
   

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Α.Λ.Ε.    
2420302001 
(ΚΑΕ 0861) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α.Λ.Ε.   
2410204001 
(ΚΑΕ1321) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Δράμας Δράμα 2.338,71 4.475,81 6.814,52 

2 Δράμας Νευροκόπι 967,74 1.451,61 2.419,35 

3 Έβρου Αλεξ/πολη 2.258,10 3.548,35 5.806,45 

4 Έβρου Διδυμοτειχο 1.451,61 1.209,68 2.661,29 

5 Έβρου Σουφλί 564,56 806,49 1.371,05 

6 Ημαθίας Βέροια 967,74 1.612,86 2.580,60 

7 Ημαθίας Νάουσα 483,87 725,81 1.209,68 

8 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 14.758,07 22.096,91 36.854,98 

9 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς 4.435,48 6.048,37 10.483,85 

10 Θεσσαλονίκης Σταυρός 725,81 1.370,93 2.096,73 

11 Καβάλας Καβάλα 2.177,42 3.387,10 5.564,52 

12 Καβάλας Θάσος 725,81 1.290,36 2.016,17 

13 Κιλκίς Κιλκίς 1.612,90 2.580,60 4.193,51 

14 Κιλκίς Γουμένισα 806,49 1.451,61 2.258,10 

15 Ξάνθης Ξάνθη 1.370,97 2.177,46 3.548,43 

16 Ξάνθης Σταυρούπολη 564,56 967,74 1.532,30 

17 Πέλλας Έδεσσα 1.935,48 2.580,60 4.516,09 

18 Πέλλας Αριδαία 1.128,99 1.774,23 2.903,23 

19 Πιερίας Κατερίνη 1.774,23 2.903,23 4.677,46 

20 Ροδόπης Κομοτηνή 3.145,16 5.080,65 8.225,81 

21 Σερρών Σέρρες 2.580,73 4.516,09 7.096,81 

22 Σερρών Νιγρίτα 967,74 1.290,36 2.258,10 

23 Σερρών Σιδηρόκαστρο 887,06 1.290,36 2.177,42 

24 Χαλκιδικής Πολύγυρος 1.854,80 2.499,92 4.354,72 

25 Χαλκιδικής Αρναία 1.048,43 1.451,61 2.500,04 

26 Χαλκιδικής Κασσάνδρα 645,12 1.290,36 1.935,48 

  ΣΥΝΟΛΟ   52.177,58 79.879,11 132.056,69 

 

 





  

 
Τεύχος Διακήρυξης  για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. 

περιόδου 2019-2020 
 

17 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΔΙΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

ΔΙΤΡΟΧΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 2019-
2020 

  
   

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Α.Λ.Ε.   
2420302001 
(ΚΑΕ 0861) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α.Λ.Ε.   
2410204001 
(ΚΑΕ1321) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Δράμας Δράμα 120,97 233,87 354,84 

2 Δράμας Νευροκόπι       

3 Έβρου Αλεξ/πολη 40,32 112,90 153,22 

4 Έβρου Διδυμοτειχο       

5 Έβρου Σουφλί 32,26 48,39 80,65 

6 Ημαθίας Βέροια 32,26 48,39 80,65 

7 Ημαθίας Νάουσα 32,26 48,39 80,65 

8 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 32,24 48,39 80,63 

9 Θεσσαλονίκης Λαγκαδάς 32,26 48,39 80,65 

10 Θεσσαλονίκης Σταυρός 32,26 48,39 80,65 

11 Καβάλας Καβάλα 40,32 112,90 153,22 

12 Καβάλας Θάσος 32,26 48,39 80,65 

13 Κιλκίς Κιλκίς 32,26 48,39 80,65 

14 Κιλκίς Γουμένισα 40,32 112,90 153,22 

15 Ξάνθης Ξάνθη 32,26 48,39 80,65 

16 Ξάνθης Σταυρούπολη 32,26 48,39 80,65 

17 Πέλλας Έδεσσα 32,26 48,39 80,65 

18 Πέλλας Αριδαία 40,32 112,90 153,22 

19 Πιερίας Κατερίνη 40,32 112,90 153,22 

20 Ροδόπης Κομοτηνή 40,32 112,90 153,22 

21 Σερρών Σέρρες       

22 Σερρών Νιγρίτα 32,26 48,39 80,65 

23 Σερρών Σιδηρόκαστρο 32,26 48,39 80,65 

24 Χαλκιδικής Πολύγυρος       

25 Χαλκιδικής Αρναία 40,32 108,87 149,19 

26 Χαλκιδικής Κασσάνδρα 40,32 108,87 149,19 

  ΣΥΝΟΛΟ   862,89 1.758,08 2.620,97 

 

 

 





  

 
Τεύχος Διακήρυξης  για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. 

περιόδου 2019-2020 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΕ 

 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα 6 αναφέρονται οι συνολικά 48 ομάδες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάθε μια από 
τις οποίες περιλαμβάνει δυο γραμμές (α. ανταλλακτικά και β.εργασίες), στην προσφορά για κάθε μια από 
αυτές θα προβλέπεται υποχρεωτικά το ίδιο ποσοστό έκπτωσης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6:ΓΡΑΜΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο
μ

ά
δ

ες
 

δ
ια

γω
νι

σ
μ

ο
ύ

 

Περιγραφή 
Προϋπολογισθείσα 

τιμή 

 

1 Π.Ε. Δράμας/ΔΡΑΜΑ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 4475,81 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 2338,71 

2 Π.Ε. Δράμας/ΔΡΑΜΑ ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 233,87 

  Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 120,97 

3 Π.Ε. Δράμας/ΝΕΥΡ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1451,61 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 967,74 

4 Π.Ε. Έβρου/ΑΛΕΞ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 3548,35 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 2258,1 

5 Π.Ε. Έβρου/ΑΛΕΞ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020 με ΦΠΑ Κ.Α.Ε. 

1907-
9990300000     

(071) 

1907-
9990100000    

(072) 

1907-
9990200000           

(073) ΣΥΝΟΛΑ 

ΔΙΤΡΟΧΑ-ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

(0861)  
Α.Λ.Ε. 

2420302001  15.800,00 10.000,05 39.970,15 65.770,20 

ΔΙΤΡΟΧΑ-ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

(ΚΑΕ 1321) 

Α.Λ.Ε. 
2410204001 31.199,85 10.000,20 60.030,05 101.230,10 

ΣΥΝΟΛΑ με ΦΠΑα   46.999,85 20.000,25 100.000,20 167.000,30 

ΣΥΝΟΛΑ χωρίς ΦΠΑ 
    

134.677,66 
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Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 112,9 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

6 Π.Ε. Έβρου/ΔΙΔΥΜ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1209,68 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1451,61 

7 Π.Ε. Έβρου/ΣΟΥΦΛ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 806,49 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 564,56 

8 Π.Ε. Έβρου/ΣΟΥΦΛ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

9 Π.Ε. Ημαθίας/ΒΕΡ.  ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1612,86 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 967,74 

10 Π.Ε. Ημαθίας/ΒΕΡ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

11 Π.Ε. Ημαθίας/ΝΑΟΥΣ.  ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 725,81 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 483,87 

12 Π.Ε. Ημαθίας/ΝΑΟΥΣ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

13 Π.Ε. Θεσσαλονίκης/ΘΕΣΣ.  ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 22096,91 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 14758,07 

14 Π.Ε. Θεσσαλονίκης/ΘΕΣΣ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,24 

15 Π.Ε. Θεσσαλονίκης/ΛΑΓΚ.  ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 6048,37 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 4435,48 

16 Π.Ε. Θεσσαλονίκης/ΛΑΓΚ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 
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Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

17 Π.Ε. Θεσσαλονίκης/ΣΤΑΥΡ.  ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1370,93 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 725,81 

18 Π.Ε. Θεσσαλονίκης/ΣΤΑΥΡ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

19 Π.Ε. Καβάλα/ΚΑΒΑΛ.  ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 3387,1 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 2177,42 

20 Π.Ε. Καβάλα/ΚΑΒΑΛ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 112,9 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

21 Π.Ε. Καβάλα/ΘΑΣΟΣ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1290,36 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 725,81 

22 Π.Ε. Καβάλα/ΘΑΣΟΣ ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

23 Π.Ε. Κιλκίς/ΚΙΛΚ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 2580,6 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1612,9 

24 Π.Ε. Κιλκίς/ΚΙΛΚ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

25 Π.Ε. Κιλκίς/ΓΟΥΜ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1451,61 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 806,49 

26 Π.Ε. Κιλκίς/ΓΟΥΜ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 112,9 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

27 Π.Ε. Ξάνθη/ΞΑΝΘ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 2177,46 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1370,97 
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28 Π.Ε.Ξάνθης/ΞΑΝΘ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

29 Π.Ε. Ξάνθη/ΣΤΑΥΡ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 967,74 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 564,56 

30 Π.Ε.Ξάνθης/ΣΤΑΥΡ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

31 Π.Ε. Πέλλας/ΕΔΕΣΣ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 2580,6 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1935,48 

32 Π.Ε. Πέλλας/ΕΔΕΣΣ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

33 Π.Ε. Πέλλας/ΑΡΙΔ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1774,23 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1128,99 

34 Π.Ε. Πέλλας/ΑΡΙΔ.  ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 112,9 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

35 Π.Ε. Πιερίας/ΚΑΤΕΡ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 2903,23 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1774,23 

36 Π.Ε.Πιερίας/ΚΑΤΕΡ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 112,9 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

37 Π.Ε. Ροδόπη/ΚΟΜΟΤ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 5080,65 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 3145,16 

38 Π.Ε. Ροδόπη/ΚΟΜΟΤ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 112,9 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

39 Π.Ε. Σερρών/ΣΕΡΡΕ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   
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Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 4516,09 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 2580,73 

40 Π.Ε. Σερρών/ΝΙΓΡ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1290,36 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 967,74 

41 Π.Ε. Σερρών/ΝΙΓΡ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

42 Π.Ε. Σερρών/ΣΙΔΗΡ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1290,36 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 887,06 

43 Π.Ε. Σερρών/ΣΙΔΗΡ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 48,39 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 32,26 

44 Π.Ε. Χαλκιδικής/ΠΟΛΥΓ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 2499,92 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1854,8 

45 Π.Ε. Χαλκιδικής/ΑΡΝ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1451,61 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1048,43 

46 Π.Ε. Χαλκιδικής/ΑΡΝ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 108,87 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

47 Π.Ε. Χαλκιδικής/ΚΑΣΣ. ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 1290,36 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 645,12 

48 Π.Ε. Χαλκιδικής/ΚΑΣΣ. ΔΙΤΡΟΧΑ   

Α. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 
κινητήρες τους 108,87 

Β.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 40,32 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 134.677,66 € 
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6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 
 Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) 
 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16) σε 
εφημερίδες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην Υ.Α. 
αριθ. 2879/ 2.3.2018 (ΦΕΚ Β' 879/13.3.2018) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου»)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα: 

 στις εφημερίδες «Ημερήσια Χρονικά» (Ν. Δράμας), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» (Ν. Έβρου), 

«ΛΑΟΣ» (Ν. Ημαθίας), «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Ν. Θεσσαλονίκης), «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ» (Ν. 

Καβάλας), «ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Κιλκίς), «ΕΜΠΡΟΣ» (Ν. Ξάνθης), «ΠΕΛΛΑ NEWS» (Ν. Πέλλας), 

«ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» (Ν. Πιερίας), «Παρατηρητής Θράκης» (Ν. Ροδόπης), «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ» 

(Ν. Σερρών), «ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (Ν. Χαλκιδικής) 

 
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Νομαρχιακό Τύπο θα καταβάλλονται σε περίπτωση 

κατακύρωσης, από τον ανάδοχο που ανακηρύχθηκε με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007).  

 
 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

 Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.damt.gov.gr  στην διαδρομή : Ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί 

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 
 

I. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, 

των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 
II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση:  
  

 είτε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση 

τον φορέα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) 

 είτε στο δικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στη διεύθυνση 

www.damt.gov.gr, όπου θα αναρτηθεί,  

 είτε στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

κάνοντας αναζήτηση είτε με τον ΑΔΑΜ είτε στις διακηρύξεις της Α.Δ.Μ.-Θ. 

 

III. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως και το πολύ έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο σε 
μορφή pdf το οποίο θα περιλαμβάνει το κείμενο των ερωτημάτων. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα εξετάσει ερωτήματα 
που θα έχουν υποβληθεί με άλλον από τον ως άνω τρόπο ή που το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 
αρχείο τους δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης. 

Λήψη πληροφοριών: Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων Δ/νσης 

Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. (Πληροφορίες: Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου τηλ: 2313 309-437,151,388 

e-mail: tpdy@damt.gov.gr). 

 

8. ΓΛΩΣΣΑ 
 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4412/16 οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται ή/και στην 
αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
mailto:tpdy@damt.gov.gr
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αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
 
 
9. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
 

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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ΜΕΡΟΣ Β’ – 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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1 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ  
 Η παρούσα Διακήρυξη αρ. 3/2019 με τα Παραρτήματά της Β-Ε:  (Β. Υπόδειγμα εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής, Γ.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Δ. Πίνακας 
Οχημάτων, Ε΄Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), όπως αυτή θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας) το οποίο θα 
αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και σε μορφή αρχείου doc μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Το σχέδιο της σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 
 

 
2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
 

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 
 
τα οποία ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών και παρέχουν υπηρεσίες 
επισκευής οχημάτων 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 
της μιας προσφοράς. 

2.2 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

Ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής τίθεται η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, έτσι για 
τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα της εμπορίας ή διακίνησης των υπό προμήθεια ειδών 
καθώς και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων 

  
 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. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
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3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ –ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 
3.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 
4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: (άρθρο 73 Ν.4412/2016) 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ 
С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (A' 215). 

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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά σε 
όλους τους 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. 

 
3.2 Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
Και  
γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο γ του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 για συμβάσεις 
προϋπολογισθείσας αξίας ίσης ή ανώτερης των είκοσι χιλιάδων ευρώ, όταν »η Αναθέτουσα Αρχή  
γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 
 
3.3 Τέλος, η Αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 
α) εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,  
β)εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
δ)εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, 
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, 
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των 
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παραγράφων 3.1 έως 3.3 ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 
κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

 
 
3.4 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 3.1 ,3.2 γ και 3.3: 
 
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. 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  
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
 

3.5 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

 
 
4  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

4.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

Ο οικονομικός φορέας κατά την υποβολή προσφορών υποβάλλει ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με 
ποινή αποκλεισμού, μαζί με την Προσφορά του στον (υπο)φάκελο* «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -
Τεχνική προσφορά», σύμφωνα με το ν. 4412/16 (Α'147) και το άρθρο 11 της 
Π1/2390/2013(Β'2677) Υπουργικής Απόφασης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)" : 
 
 

I. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 
(Α' 147) που ορίστηκε με την απόφαση 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
(Α'75), 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), το ΤΕΥΔ που αφορά στον διαγωνισμό χρησιμοποιώντας  

είτε  α) το σχετικό έγγραφο του παραρτήματος ΣΤ’ είτε β) το αρχείο μορφής .doc που θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ μαζί με την παρούσα διακήρυξη.  

 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ σημειώνονται τα εξής: 

 

 Θα συμπληρωθούν τα μέρη II και ΙΙΙ και VI 

Στην ενότητα «Τμήματα» του μέρους II θα συμπληρωθεί  η/οι Πόλη/εις για τις οποίες 

δίνεται η προσφορά 
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 Στο μέρος IV θα συμπληρωθεί: το πεδίο 1 του Τμήματος Α «Καταλληλότητα», δεν απαιτείται 

η συμπλήρωση άλλων πεδίων στο μέρος IV. 

 Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του μέρους V 

 

Σύμφωνα με το Ν.4497/2017 , άρθρο 107 παρ.13  το οποίο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).»είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 (του Ν.4412/16) για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
 
Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014. 

 

II. Εγγύηση συμμετοχής 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, για κάθε προσφορά ξεχωριστά στο διαγωνισμό ποσού ίσου με 
το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας1  χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα έχει συνταχθεί με 
βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και στην παράγραφο 4.4.1 της 
παρούσας Διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού Παραρτήματος της 
Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά 
με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.  

4.2 Αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά Προσωρινού Μειοδότη) 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»),ειδοποιείται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλλει 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται πιο 
κάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και 
τις ενδείξεις του διαγωνισμού και του οικονομικού φορέα σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 
Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα ή υποψήφιο, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα από τα 

                                                           
1
 Ως προϋπολογισθείσα αξία εννοείται το ποσό που αναλογεί στο σύνολο των ειδών της κατηγορίας για την οποία υποβάλλεται 

προσφορά. 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί η 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

4.2.1 Οικονομικοί φορείς γενικά: 
 

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.1 της 
παρούσας: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς 
και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην προαναφερθείσα 
παράγραφο της Διακήρυξης. 
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 και ειδικότερα: 
 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.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, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.». 
 

 
2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.2 (α-β) 

της παρούσας (άρθρο 73 παρ.2 α-β Ν. 4412/16) 
 
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι: 

 
 τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο  
 και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

 
σχετικά με: 

 

 τις φοροολογικές υποχρεώσεις τους 

 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής), 
 

δηλαδή τόσο των ιδίων των εργοδοτών (ισχύει για όλους τους διαχειριστές για τις Ο.Ε. 
και Ε.Ε. και τους διοικούντες τον οικονομικό φορέα ατομικώς) όσο και του 
προσωπικού/απασχολουμένων σε αυτόν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και 
καθ’οιονδήποτε τρόπο (δεύτερο ισχύει για όλους τους προσφέροντες)  

 
  

Επιπλέον θα υποβληθεί σχετικά ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωσή του νομίμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. 
 
Επισημαίνεται πως λόγω του ότι τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να 
καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς πρέπει να μεριμνούν εγκαίρως ώστε να τα εξασφαλίσουν.  
 

 
3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 3.2 εδάφιο γ 

(περίπτωση γ της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 που προστέθηκε με το άρθρο 39 
παρ.Α. εδάφιο 1 του Ν.4488/2017 ) 
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Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 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 από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.».  
 
Στο με αρ. πρωτ. ΕΞ. 184471/10001/1-6-2018 ενημερωτικό έγγραφο του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, γνωστοποιείται η ενεργοποίηση στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(www.sepenet.gr) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης 
απάντησης σχετικά με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
 

4. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.3 περίπτωση β 
(άρθρο 73 παρ.4 περ.β του Ν4412/16): 
 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη. 

 
Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 
φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων 

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

όπου αυτά δεν καλύπτουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό θα πρέπει 
επί ποινή αποκλεισμού 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 παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16. 

 
5. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.3 

(εκτός της περίπτωσης β’)της παρούσας: 
 
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο άρθρο 73 παράγραφος 4 περιπτώσεις α,γ-θ του Ν.4412/16 
λόγοι αποκλεισμού .  

 
6. Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 3.5 της 

παρούσας: 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016  
 
7. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης του κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

 
Της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20180531-SEPE_MHTRWO.pdf
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
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Πιστοποιητικό εν ισχύ του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Είτε ελλείψει του πιστοποιητικού ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος στην οποία θα 
δηλώνονται τα παραπάνω. 

 

4.3 Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να 
εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. Σε 
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν  και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό 
των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
 

4.3.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του  Ν. 4281/14, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής, και προσκομίζουν αυτήν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην 
Ελλάδα Τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ, ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες - μέλη της Ε.Ε., ή 
στις χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 454 του 
Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης της προσφερόμενης ανά κατηγορία ειδών, ως τέτοια νοείται η συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη κάθε κατηγορίας ειδών  για την οποία κατατίθεται η προσφορά.  

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της όποιας η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπολείπεται και στο 

ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 1%.  

Σε περίπτωση Ένωσης - Σύμπραξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την 
ευθύνη όλων των κοινοπραττούντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως. 
Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
υπέρ όλων των συμμετεχόντων στην Ένωση - Σύμπραξη, με συνολικό ύψος το ζητούμενο. 

- Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει τα 
κάτωθι στοιχεία: 

- Την ημερομηνία έκδοσης  

- Τον εκδότη 

- Την Αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης 

- Τα στοιχεία της Διακήρυξης: Διακήρυξη αρ. 03/2019: «Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος 
Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών κα επισκευής-συντήρησης των οχημάτων 
των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. περιόδου 2019-2020» 

- Τον αριθμό της εγγύησης 

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

- Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση. 
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- Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.  

(Σημειώνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτείται βάσει της παρούσας 
Διακήρυξης. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την 
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής). 

- Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διηζήσεως. 

ΙΙ. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό αυτής ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 
από ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Εφόσον η εγγυητική δεν περιλαμβάνει όλους τους ανωτέρω όρους και στοιχεία, κρίνεται και 
επιστρέφεται ως απαράδεκτη και ο προσφέρων δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε  η 
προμήθεια επιστρέφεται: 

1) στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

2) στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' 
αυτών, και 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 
έως 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

4.3.2  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72  του  Ν. 4412/16, ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, 
(μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Επιπλέον προσκομίζει την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ως άνω παρ.4.4.1 του 
μέρους Β’ της παρούσας διακήρυξης και επιπροσθέτως τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 
Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
ειδών και ύστερα από την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, τυχόν παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου που σχετίζονται με την παραλαβή.  
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Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 

Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 
που αναγράφονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και του υποδείγματος του οικείου Παραρτήματος 
της παρούσας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της [ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

 

5 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
 

Για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό η οποία γίνεται ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )  ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  

 
Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται,  μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας »,  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)  ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

 
 Όσοι  από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημ-
άτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  αιτούνται την εγγραφή τους συμ-
πληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification  Number)  και ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.  Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση,  εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών.  

 Οι  οικονομικοί φορείς –  χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική.  
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,  στα οποία να δηλώνεται /  αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,  προσκομιζόμενα εντός τριών (3)  
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)  στην αρμ-
όδια υπηρεσία. 

  
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες Ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος,  όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,  ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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5.1 Ισχύς Προσφορών 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών 
ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται (ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το 
σύστημα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης 
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των 
αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, [Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες] 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών . 

5.2 Προσφερόμενη τιμή  
 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 
τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 
που προσφέρουν επί της Τιμής Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Π.χ.  
 
Τιμές Αναφοράς  και τρόπος υπολογισμού της προσφερόμενης τιμής: 
 
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων επιθυμεί να προσφέρει ανταλλακτικά και υπηρεσίες 

επισκευής για τετράτροχα οχήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη φόρμα του συστήματος θα 
αναζητήσει την ομάδα με την ονομασία «Π.Ε. Θες/νίκης-Θες/νίκη τετράτροχα οχήματα» η οποία θα 
περιλαμβάνει δυο γραμμές (μια με την ονομασία εργασίες επισκευής και μια με την ονομασία 
ανταλλακτικά). Υποχρεωτικά θα συμπληρωθούν τα ποσά της προσφοράς και στις δυο γραμμές. Ο 
υπολογισμός της προσφοράς γίνεται ως εξής: στην καθαρή προϋπολογισθείσα αξία α)των εργασιών 
επισκευής Κ.Α.Ε. 0861 η οποία ας υποτεθεί ότι είναι  12.000,00€ θα εφαρμοσθεί το ποσοστό έκπτωσης 
π.χ. 10% και έτσι ως προσφερόμενη τιμή θα συμπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος η τιμή 108000€ (12.000,00€ x 0,10=1200€, 12000-1200€=10800,00€) και β) 
στην προϋπολογισθείσα καθαρή (δηλ. χωρίς Φ.Π.Α) αξία των ανταλλακτικών (ΚΑΕ 1321) που ας υποτεθεί 
ότι είναι 15.000,00€ θα εφαρμοσθεί το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 10% και έτσι η προσφερόμενη τιμή που θα 
συμπληρωθεί στη γραμμή της ηλεκτρονικής φόρμας θα είναι 13500€      
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό 

έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που καθορίζει η διακήρυξη καθώς και 

κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ) καθώς 
και όλα τα έξοδα έως την παράδοση των υλικών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, βαρύνει τον 
προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά 
τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 
τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

 
Οι συνήθεις εργασίες που πραγματοποιούνται στα οχήματα της Α.Δ.Μ.-Θ. είναι οι εξής: 
 

Α
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΤ/ΚΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4
1 

Τακτικό Σέρβις τετράτροχων οχημάτων (έλεγχος & ρύθμιση φρένων, 
έλεγχος μπροστινού συστήματος, αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, 
φίλτρο αέρος, φίλτρο καυσίμου, έλεγχος φώτων, ρύθμιση βαλβίδων, 
αλλαγή βαλβολίνης.) 

250 150 

2
2 

Αντικατάσταση φρένων εμπρός και πίσω 
115 70 

3
3 

Αντικατάσταση συμπλέκτη (δίσκου-πλατώ) 
750 180 

4
4 

Αντικατάσταση λαμπτήρων, μπαταριών και φανών. 
70 10 

5
5 

Επισκευή μίζας-δυναμό-καλοριφέρ 
280 30 

6
6 

Τακτικό Σέρβις δίτροχων οχημάτων (έλεγχος & ρύθμιση φρένων, 
αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο καυσίμου, 
έλεγχος φώτων) 

150 50 

 
 

5.3 Περιεχόμενο προσφορών 
 

i. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

       *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού 

 
ii.Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει, σύμφωνα με τη σχετική 
δυνατότητα που του παρέχεται από το σύστημα, να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας οικονομικός φορέας προχωρήσει στη ενέργεια αυτή αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Δεν 
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
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για την αξιολόγηση της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Γενικά, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 
προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α 34). 
 

iii.Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 
απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

 
1. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 

 
2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  δηλαδή τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Πινάκων του 
οικείου Παραρτήματος της παρούσας. Ειδικότερα, 

 
I. Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις 

παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, απαντώντας στις απαιτήσεις (ΝΑΙ/ΟΧΙ):  
 
α. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του συνεργείου στο οποίο θα γίνονται οι 
εργασίες επισκευής, η οποία να είναι σε ισχύ  
 
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών 
συντήρησης - επισκευής που επιθυμεί να αναλάβει και ότι θα καλύψει όλη τη 
γκάμα ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στις εργασίες επισκευής τις οποίες 
επιθυμεί να αναλάβει. 
 
 γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τον έλεγχο του συνεργείου του, όποτε 
η Υπηρεσία κρίνει αυτό απαραίτητο, για να διαπιστωθεί η εκπαίδευση και η 
εξειδίκευση του τεχνικού προσωπικού.  
 
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε θέση να επεμβαίνει για την εκτέλεση της 
εργασίας επισκευής εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας το αργότερο από την 
ειδοποίηση της υπηρεσίας. Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται 
πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση 
και τη σοβαρότητα της βλάβης. Χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε επισκευαστικής 
εργασίας και ελέγχου των οχημάτων , αφού ο ανάδοχος λάβει την έγκριση 
(εντολή), ορίζονται οι δύο (2) ημέρες από την εντολή επισκευής του οχήματος, 
εκτός και αν υπάρχει τεκμηριωμένη αιτία. 
 

II. Θα υποβληθεί το αντίγραφο άδειας λειτουργίας του συνεργείου καθώς και  ψηφιακά 
υπογεγραμμένες στον ηλεκτρονικό φάκελο οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις των σημείων β-δ 
(είναι δυνατόν να περιληφθούν σε μια ή περισσότερες υπεύθυνες δηλώσεις) 
 

Ειδικά για τα  τυχόν τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που θα υποβληθούν, αυτά θα 
πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν 
θα απαιτηθεί η επικύρωσή τους από δικηγόρο και θα γίνονται δεκτά απλά 
φωτοαντίγραφα τους τα οποία όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Τα φυλλάδια είναι δυνατόν να 
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους στην 
ελληνική. 
 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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iv.Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: 

 
α) Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ψηφιακά υπογεγραμμένη, η οποία θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 
oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς όπως παράγεται από το σύστημα. Συγκεκριμένα: 

 

 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ και πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια 
από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται 
από την παρούσα διακήρυξη.  

 Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ως και κάθε 
άλλης επιβάρυνσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας. 
Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψιν το κριτήριο κατακύρωσης. 

  Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
 

β) Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο μορφής .pdf με την ονομασία «ΕΝΤΥΠΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Αυτό θα αναφέρει το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για κάθε 
Πόλη/εις ανά Περιφερειακή Ενότητα/ες. Για τη δημιουργία του οι οικονομικοί φορείς θα 
χρησιμοποιήσουν απαραιτήτως το αρχείο μορφής .doc που θα αναρτηθεί μαζί με τα υπόλοιπα 
έγγραφα της διακήρυξης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με την περιγραφή «ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». το ίδιο πρότυπο περιλαμβάνεται και στην παρούσα ως παράρτημα. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), 
η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής 
προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 
v. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες , επί ποινή απορρίψεως εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους , σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις 
περιγραφής του διαγωνισμού και της αναθέτουσας αρχής εντός του οποίου περιέχονται δύο (2) 
σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:  

 
Α)«Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου 
Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τυχόν τεχνικά φυλλάδια, τυχόν έγγραφα πιστοποιήσεων, αντίγραφο άδειας 
λειτουργίας συνεργείου, κ.τ.λ..  
 
Β) «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
Περιέχει τα έντυπα και δικαιολογητικά που αφορούν την οικονομική προσφορά: 
Προαιρετικά υποβάλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το πρότυπο οικονομικής προσφοράς 
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που θα αποτελεί αντίγραφο του ηλεκτρονικά υποβληθέντος.  
Σε κάθε υποφάκελλο περιλαμβάνεται διαβιβαστικό στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ο δε σφραγισμένος φάκελος παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία 
με απόδειξη βεβαίας χρονολογίας. 

 
vi.Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 

την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία 
.pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 
τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή 
μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). 
Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το 
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 
πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων 
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

 
vii.Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση 
των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

 
viii.Υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό αποκλειστικά σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους 

φακέλους (χωρίς δηλαδή να έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
σύστημα)  δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές τέτοιου είδους που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν 
στην Υπηρεσία δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 
ix.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ζητήσει την ακύρωση όρου της διακήρυξης βάσει του Ν. 4412/2016, ή 

εφόσον έχουν απορριφθεί οι σχετικές προσφυγές, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

 
x. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο (άρθρο 102 του Ν.4412/16). Από αυτές τις διευκρινίσεις, λαμβάνονται υπόψη 
μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 

 
xi.Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική προδιαγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 
xii.Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  





  

 
Τεύχος Διακήρυξης  για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. 

περιόδου 2019-2020 
 

42 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ’ – 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
  





  

 
Τεύχος Διακήρυξης  για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. 

περιόδου 2019-2020 
 

43 

 

 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

1.1 Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» κατά την ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

Μετά την κατά περίπτωση ολοκλήρωση της προσκόμισης και των εντύπων δικαιολογητικών της 
προσφοράς, πραγματοποιείται η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους και η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα οργάνου της (Επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο κατακύρωσης. Η 
κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο που το πληροί, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι 
προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 
 
Ειδικότερα : 
1) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα α)του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και 
β)της  αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς που γίνεται σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων 
της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή/ απόρριψη των προσφορών, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου .  
γ) Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο ( σημεία α΄ και β΄) οι 
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 τα προβλεπόμενα περί προδικαστικών προσφυγών (πργ. 3 του μέρους Γ’ της 
παρούσας). Εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αυτής ή έχει υποβληθεί 
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο ή μετά την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών, τα 
έντυπα στοιχεία των oικovoμικώv πρoσφoρών που αφορούν απορριφθείσες προσφορές, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται στον προσφέροντα. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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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.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 18 του Ν. 4497/17 για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και 
ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: 
α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του Ν. 4412/16 στην περίπτωση ανοικτής 
διαδικασίας δηλαδή η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς καθώς 
και του φακέλου της οικονομικής προσφοράς . Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί σύμφωνα με το 
άρθρο 360 του Ν. 4412/16 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.» 
 

1.3 Στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 
 
1.3.1 Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη 

απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
Απορρίπτονται (ενδεικτικά απαριθμούμενες περιπτώσεις) οι προσφορές που: 

 

 Έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (χωρίς να έχει 
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ). Στην περίπτωση αυτή 
οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 Που εμφανίζουν τιμές-οικονομικά στοιχεία σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής 
προσφοράς 

 Αποτελούν αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, θέτει όρο 
αναπροσαρμογής 

 Αποτελούν εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 
προμήθειας ή είναι υπό αίρεση 

 Δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη 
 
Επίσης ως απαράδεκτες απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ 
ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή 

 
1.3.2 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το κριτήριο 
κατακύρωσης. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον υποψήφιο που το πληροί, εκ των συμμετεχόντων 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους 
όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσότερων ισότιμων οικονομικών 
προσφορών, αυτών δηλαδή που έχουν την ίδια τιμή για την επιλογή αναδόχου διενεργείται 
κλήρωση στην οποία παρίσταται η ΕΔΔ μαζί με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η 
κλήρωση μεταξύ ισότιμων προσφορών διενεργείται στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,(άρθρο 90 παρ.1 του 
Ν.4412/16). 

 
1.3.3 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση 
απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους-ανακήρυξης προσωρινών αναδόχων. Η 
ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως 
καθώς και των σχετικών πρακτικών της ΕΔΔ, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση 
επί της απόφασης/εων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από 
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το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν προδικαστικών προσφυγών. 
 

1.4 Ανακήρυξη προσωρινού Αναδόχου-προσκόμιση και άνοιγμα δικαιολογητικών προσωρινού 
μειοδότη  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 20 ημερών   από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 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 4.2 του μέρους Β’ της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3  του ίδιου μέρους της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2 
αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο  2.2  (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) και 3 (λόγοι αποκλεισμού) του μέρους Β’ της παρούσας,  

 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για  μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει ότι πληροί με το Τ.Ε.Υ.Δ., οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού 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. 

 

1.5 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού-Έννομα αποτελέσματα απόφασης κατακύρωσης 
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Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από την Αναθέτουσα αρχή, αυτή κοινοποιείται μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της πλατφόρμας τους ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 που ακολουθεί, περί προδικαστικών προσφυγών. 

1.6 Ολοκλήρωση διαγωνισμού Υπογραφή σύμβασης (συμφωνητικού) 
 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει ειδική έγγραφη πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής, υποβάλλοντας αρχικώς 
ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος δια της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου pdf, και στη 
συνέχεια εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο),την προβλεπόμενη 
από την παρούσα διακήρυξη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, ή προσέλθει 
χωρίς να υποβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 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, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

 
 

2. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Σχετικά με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης Προσφορών με αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μπορεί να προτείνει: 
 

I. Ματαίωση είτε της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης είτε της διαδικασίας ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ.1-2 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/16 και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου. 

II. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις, ακύρωση μερικώς της 
διαδικασίας ή ανάλογη αναμόρφωσή της ή επανάληψη από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη (παρ.3 άρθρου 106 του Ν.4412/2016) 

III. Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 
των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών (παρ.5 άρθρου 106 του Ν.4412/2016). 
 

 

3. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και  
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας  
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αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο 
Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/ 4-05-2017)., το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει 
στην οφειλόμενη ενέργεια.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά 
τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής . 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την ΑΕΠΠ . 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 

 

 
4. ΣΥΜΒΑΣΗ 
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4.1  Κατάρτιση-υπογραφή σύμβασης 
 

 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η 
οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν 
χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του. 

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. Ενδεικτικό κείμενο της Σύμβασης επισυνάπτεται ως παράρτημα στη Διακήρυξη. Κατά 
την υπογραφή της Σύμβασης, δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Αλλαγή προσώπου 
ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη 
γραπτή έγκριση αυτής. 
Ο Εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλα τα 
θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετεί οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με 
τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.2  Εκτέλεση σύμβασης 
 

Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  οι διατάξεις του Ν.4412/2016, ii) οι όροι της 
σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι 
οικονομικοί φορείς τηρούν 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος/το σύνολο των υπηρεσιών, ή εάν 

αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής ως ασήμαντο και οι Ανάδοχοι παρείχαν όλες τις προβλεπόμενες 

υπηρεσίες. 

 Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών.  

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 Εκπληρωθήκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

4.3  Παραλαβή-τρόπος παρακολούθησης-υλοποίησης σύμβασης  
 

 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 δε. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου και το Παράρτημα 1 της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).  
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της 
προμήθειας των υλικών και της παροχής υπηρεσιών. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται 
στον Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία.  
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4.4 Τροποποίηση 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. Η τροποποίηση, θα απαιτεί τη συναίνεση και των δυο 

αντισυμβαλλομένων και θα γίνεται εγγράφως. 

 

 

5. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
 

I. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16,δηλαδή αν δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί 

 β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ιδίου Νόμου 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση υπόκειται σε κυρώσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 220 του 
Ν.4412/2016 και η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 

 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) τα είδη-υπηρεσίες δεν φορτωθούν ή παραδοθούν/παρασχεθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να 
επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματα του που προκύπτουν από αυτή.  
 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  
 
 

II. Αν τα είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
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III. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 
 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 то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον  ανάδοχο 
έκπτωτο. 
IV. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του 

Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα, θα βεβαιούνται ως 
Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε 
περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

 
V. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

 

6. ΛΥΣΗ  – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1 Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (Άρθρο 133 Ν.4412/2016) 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγέλλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 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 (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

6.2 Καταγγελία-διακοπή εκτέλεσης σύμβασης 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής,  να καταγγείλει 
την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν εάν ο Ανάδοχος: 
 

 Κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, 
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χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο 
Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν 
αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίησή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Προμηθευτή της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 
καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, 
για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία 
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της 
Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς 
και κάθε οφειλή έναντι του Προμηθευτή κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή 
αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον 
Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν.  

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν 
από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, εφόσον προκύπτουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της (από άλλον 
δημόσιο φορέα ή δωρεές). Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα. 
Δύναται, επίσης, να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας εφ’ όσον κρίνει 
κάτι τέτοιο σκόπιμο. 

 Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Α.Δ.Μ.-Θ. σε περίπτωση καταργήσεως 
Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός αυτής ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών που αφορά η παρούσα Διακήρυξη. Στη περίπτωση αυτή 
η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του σε περίπτωση 
προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο. 
 

 

7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Προμηθευτή θα γίνεται στο συνολικό ύψος της  αξίας 
παραδιδομένων ειδών-υπηρεσιών μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής-Παρακολούθησης Σύμβασης κάθε Υπηρεσίας, με χρηματικό ένταλμα 
που θα εκδίδεται στο όνομα του Δικαιούχου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 
Προμηθευτή είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, και 
ιδίως: 

 

α) Τιμολόγια (Πώλησης και παροχής υπηρεσιών) τα οποία θα κατατίθενται στην αρμόδια 

Υπηρεσία με μέριμνα του Αναδόχου)  

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  

γ) Πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ειδών και υπηρεσιών . 

δ) Απόδειξη εξόφλησης των δημοσιεύσεων (για τους Νομούς για τους οποίους έχει εκδοθεί 

κατακυρωτική απόφαση. 

 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την  αρμόδιες υπηρεσίες 
εκκαθάρισης πληρωμής της  Δ/νση Οικονομικού της Α.Δ.Μ.-Θ. 
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω οικείων Τμημάτων της Δ/νσης 
Οικονομικού ΑΔΜΘ, με τη διαδικασία πληρωμής του Δημόσιου Λογιστικού. 
Στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών και υπηρεσιών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% 
και 8% αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και 
βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών/υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
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ακόλουθες κρατήσεις : 
 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν. 4412/16) 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης 
 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 του 
Ν.4412/16, ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης.  
 
Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα 
με τις νέες διατάξεις. 
Επίσης, επιβαρύνεται με κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων. 

 
 

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   
 

 Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Αν ο οικονομικός φορέας καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου ανταλλακτικού, 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα εκτός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς 
ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών-υπηρεσιών που αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του σε 
περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

 Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Προμηθευτή ότι – σε κάθε περίπτωση ο 
Οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εξετάσουν τα οχήματα της Α.Δ.Μ.Θ και να 
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα 
συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν. 

 Οι Ανάδοχοι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επιτροπή η οποία θα ορίζεται από 
την υπηρεσία όποτε αυτή θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση 
τους. Επιπλέον, οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς 
επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για 
την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή 
μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

 Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι αρίστης ποιότητας. 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναλαμβάνει αδαπάνως τη μεταφορά του οχήματος στο 
συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

 Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης πάψει να ικανοποιείται από τους 
Αναδόχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Α.Δ.Μ.Θ. δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 
 

9.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατ’εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της 
επιλογής του, συνολικά ή εν μέρει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, για την 
εκχώρηση θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.   
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10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή 
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι 
αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους.  
Η Αποκ.Διοικ.Μακ-Θράκης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 
οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, οι 
εκάστοτε διευκρινιστικές σχετικές οδηγίες του Υπ. Ανάπτυξης, καθώς και οι σχετικές οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΜΕΡΟΣ Δ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 
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ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΑΡ.  .........../2019 

 

 

Προμήθειας ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2019-2020. 

 

(Το παρόν σχέδιο είναι ενδεικτικό και μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, δηλ. τον αριθμό των Προμηθευτών και ανάλογα με τα δεδομένα σε κάθε Πόλη). 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ....................., του μηνός…………………., του έτους 20…., ήμερα ..................., 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, μεταξύ 

 

Αφενός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, (εφεξής «Α.Δ.Μ.-Θ.»), ως «Αναθέτουσα Αρχή» που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54008, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 997612629, Δ.Ο.Υ. Ζ’ 

Θεσσαλονίκης και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη από το 

…………………………………………………, κ. ……………………………..  

 

και αφετέρου 

της εταιρείας ......................... με την επωνυμία «.............................................» που εδρεύει 

στην………………………… (περιοχή), ………………………………… (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, με Α.Φ.Μ. 

.................... & Δ.Ο.Υ. ......................, τηλ. ................., φαξ ..............., που  συμβάλλεται νόμιμα 

εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Οικονομικός φορέας», 

 

και έχοντας υπόψη: 

 

Την αρ. πρωτ. ……………/20… απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., με την οποία κατακυρώθηκε 

στον Ανάδοχο ............ η «Προμήθεια» 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Α.Δ.Μ.-Θ. αναθέτει στον Ανάδοχο, ο οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την 

προμήθεια ανταλλακτικών, την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, στην Περιφερειακή Ενότητα/Πόλη 

............................. (θα προσαρμοσθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού) για την κάλυψη 

                                       

         

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

 

   ......................... 2019 

  Αρ. πρωτ. .......... 
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των αναγκών του ετών 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού ...........................................,  

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.).  

Η προμήθεια των ειδών και υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 (Αναλυτική Περιγραφή για την Πόλη ή Πόλεις, Περιφερειακές Ενότητες). 

 

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια της Σύμβασης 

 

Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών την συντήρηση και επισκευή 

των οχημάτων στις Υπηρεσίες ……………………………… στην Πόλη ……………………………. από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης με τον Ανάδοχο και για 12 μήνες, μπορεί δε να παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις 

(3) μήνες, ύστερα από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει κατά το 

χρόνο αυτό, υπέρβαση της προϋπολογισθείσας κατ' είδος δαπάνης. 

Ο Οικονομικός φορέας παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή 

μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων που αφορά η 

παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών-υπηρεσιών για τις 

συγκεκριμένες Υπηρεσίες διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο Οικονομικός 

φορέας παραιτείται από κάθε αξίωση του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για 

οποιοδήποτε λόγο. 

Τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν 

από τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο, εφόσον προκύπτουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών της. Προς τούτο θα ειδοποιήσει 

τον Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προμήθειας ανταλλακτικών και 

πραγματοποιήθηκαν όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης . 

 Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής ανά Υπηρεσία µε τα οποία 

πιστοποιείται η οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών-εργασιών.  

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 3 

Παραλαβή - Παρακολούθηση   

 

1. Η παρακολούθηση, παραλαβή και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα 

γίνεται με ευθύνη της ανά Υπηρεσία κατά άρθρο 221 παρ.11,εδαφ.β. του Ν.4412/2016 αρμόδιας 

Επιτροπής. Τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής θα εκδίδονται εντός 5 ημερών από την παραλαβή των 

εκδιδόμενων τιμολογίων. 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει κάποιο από τα προσφερόμενα είδη-εργασίες, αναφέρει στο 

σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους 

λόγους της απόρριψης και γνωμοδοτεί για το αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  
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3. Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την 

απόφαση της Α.Δ.Μ.-Θ., η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού-εργασιών και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 

Αναδόχους. 

5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών-

υπηρεσιών, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, 

που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη του διπλάσιου του συνολικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του παραπάνω 

χρονικού διαστήματος, ο Οικονομικός φορέας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

6. Εάν ο Οικονομικός φορέας δεν αντικαταστήσει τα υλικά-εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην 

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

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

7. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον Ανάδοχο, δίνοντας 

συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. 

8. Ο Οικονομικός φορέας έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της 

παράδοσης των υλικών και εργασιών. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον 

Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται στο σχετικό 

έγγραφο. Ο Οικονομικός φορέας έχει την υποχρέωση να επανορθώνει για τα ελαττώματα ή τις 

παραλείψεις του μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Η μη συμμόρφωση με τις εν λόγω παρατηρήσεις δύναται 

να οδηγήσει σε καταγγελία της Σύμβασης. 

9. Οι Ανάδοχοι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επιτροπή η οποία θα ορίζεται από την 

υπηρεσία όποτε αυτή θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τους. 

Επιπλέον, οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή 

μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την 

επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών 

και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

10. Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι αρίστης ποιότητας. 

11. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναλαμβάνει αδαπάνως τη μεταφορά του οχήματος στο 

συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

12. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης πάψει να ικανοποιείται από 

τους μειοδότες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Α.Δ.Μ.Θ. δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 
Άρθρο 4 

Αμοιβή Αναδόχου 

 

Η αμοιβή ορίζεται στο συνολικό ποσό των …………..Ευρώ (………€) χωρίς Φ.Π.Α. και …………..Ευρώ (………€)  

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Άρθρο 5 

Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου 

 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών/υπηρεσιών στον Προμηθευτή θα γίνεται στο συνολικό ύψος της  αξίας 
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παραδιδομένων ειδών-υπηρεσιών μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής-Παρακολούθησης Σύμβασης κάθε Υπηρεσίας, με χρηματικό ένταλμα 
που θα εκδίδεται στο όνομα του Δικαιούχου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 
Προμηθευτή είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, και 
ιδίως: 

 

α) Τιμολόγια (Πώλησης και παροχής υπηρεσιών) τα οποία θα κατατίθενται στην αρμόδια 

Υπηρεσία με μέριμνα του Αναδόχου)  

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και,  

γ) Πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ειδών και υπηρεσιών . 

δ) Απόδειξη εξόφλησης των δημοσιεύσεων (για τους Νομούς για τους οποίους έχει εκδοθεί 

κατακυρωτική απόφαση. 

 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την  αρμόδιες υπηρεσίες 
εκκαθάρισης πληρωμής της  Δ/νση Οικονομικού της Α.Δ.Μ.-Θ. 
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω οικείων Τμημάτων της Δ/νσης 
Οικονομικού ΑΔΜΘ, με τη διαδικασία πληρωμής του Δημόσιου Λογιστικού. 
Στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών και υπηρεσιών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% 
και 8% αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 43/ 1994), και 
βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του Προμηθευτή. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών/υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις : 
 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (παρ. 7 του άρθρ 375 Ν. 4412/16) 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης 
 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 άρθρο 350 του 
Ν.4412/16, ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης.  
 
Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα 
με τις νέες διατάξεις. 
Επίσης, επιβαρύνεται με κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων. 

 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων ετών 2019-2020 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, συγκεκριμένα α) για το έτος 2019 βάσει της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης με αρ.πρωτ.  (ΑΔΑ:,ΑΔΑΜ:) βαρύνει τους Α.Λ.Ε. 2410204001 (ΚΑΕ1321-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

και Α.Λ.Ε. 2420302001 (ΚΑΕ 0861-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) των ειδικών φορέων 1907-9990300000 (071), 1907-

9990100000 (072), 1907-9990200000 (073)και β) για το έτος 2020 βάσει της απόφασης έγκρισης 

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. οικ. 5999/09-10-2018 (ΑΔΑ:7Θ20ΟΡ1Υ-ΙΦΖ ΑΔΑΜ : 

18REQ003809367 )  

 
Άρθρο 6  

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης 
 

Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Οικονομικός φορέας καταθέτει με την 
υπογραφή της Σύμβασης την αριθ. ……………………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης της 
……………Τράπεζας ή ..…………, ποσού ………….Ευρώ (…………€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό  5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την Οριστική Παραλαβή της 
Προμηθείας και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του.  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής 
επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από 
τον Ανάδοχο.  

 
 

Άρθρο 7 

Εκχώρηση-μεταβίβαση απαιτήσεων  

 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της 
επιλογής του, συνολικά ή εν μέρει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, για την 
εκχώρηση θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.   
 

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

1. Ο Οικονομικός φορέας θα πρέπει να παρέχει τα είδη-εργασίες άρτια, συσκευασμένα, χωρίς 

ελαττώματα και φθορές. 

2. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει σε αυτές οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή και κάθε τρίτο, 

µε τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. 

4. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών και να παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε 

αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύμβασης. 

5. Αν ο οικονομικός φορέας καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου ανταλλακτικού, 

κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

6. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

– Θράκης, σε περίπτωση καταργήσεως Υπηρεσιών ή υπαγωγή τους σε άλλο φορέα εκτός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ή αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει 

ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας ειδών-υπηρεσιών που αφορά η παρούσα διακήρυξη, 

οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των προμηθειών για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες 

διακόπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε 

αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

7. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 

Οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας 

και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή 

παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

8. Ο Οικονομικός φορέας ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που 

θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς 

και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

9. Επίσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του 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. Η τήρηση 
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των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 

10. Αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων, κάθε Υπηρεσία διατηρεί όλα τα 

δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της εκάστοτε Υπηρεσίας κάθε ποσότητα προϊόντος-

εργασίας που προμήθευσε, σύμφωνα με τα άρθρα 213 και 220 αντίστοιχα του Ν.4412/2016. 
  

 

Άρθρο 9  

Κήρυξη Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις-Ποινικές ρήτρες 

 

I. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16,δηλαδή αν δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί 

 β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ιδίου Νόμου 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση υπόκειται σε κυρώσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 220 του 
Ν.4412/2016 και η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 

 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) τα είδη-υπηρεσίες δεν φορτωθούν ή παραδοθούν/παρασχεθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα να 
επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και τα νόμιμα δικαιώματα του που προκύπτουν από αυτή.  
 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  
 
 

II. Αν τα είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
 

III. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 
 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 то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον  ανάδοχο 
έκπτωτο. 
IV. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου ή των φορέων κατά του 

Προμηθευτή θα κρατούνται από το λογαριασμό του Προμηθευτή στο φορέα, θα βεβαιούνται ως 
Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Εσόδων. Σε 
περίπτωση Ένωσης Προσώπων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 

 
V. Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 
 

Άρθρο 11 

Λύση Σύμβασης – Καταγγελία 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει 

μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

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

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 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 (Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.). 

 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 

περιουσιακών του στοιχείων ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης. 

 ο  Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια των υλικών και τις υπηρεσίες με τον τρόπο που 

ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

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

Αναθέτουσας Αρχής. 

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

επαγγέλματός του. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να καταγγείλει 

την παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή 

ειδοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας 

θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας – Θράκης.. 

 

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

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας 

επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 

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

του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας-υπηρεσίας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 

κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 

πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 
αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 
οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με 
την εκτέλεση της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβαση προμήθειας-υπηρεσίας. 

 
 

Άρθρο 12 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 

1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν. 

3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), τους όρους της με αριθ. 

3/2019 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου. 

 

2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.  

 

3. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών, από την 

εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ 

αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών και που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, υπάγεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 
4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η 

διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να 

ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σα να μην είχαν 

προσφύγει στα δικαστήρια. 

 

Άρθρο 13  

Εκπροσώπηση Αναδόχου 

 

Ως Εκπρόσωπος του Αναδόχου για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται ……………  

Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και 

ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.  
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Ο Εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται 

με τη Σύμβαση και είναι εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του Αναδόχου οποιαδήποτε 

διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις 

με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

Άρθρο 14 

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. Η τροποποίηση, θα απαιτεί τη συναίνεση και των δυο 

αντισυμβαλλομένων και θα γίνεται εγγράφως.  

 

 

Άρθρο 15 

Συμβατικά Έγγραφα  

 

Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και 

αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση 

του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας 

μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται 

κατωτέρω:  

α) Η Σύμβαση  

β) Η αρ. πρωτ.………….…… απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. 

γ) Η Διακήρυξη αρ. 3/2019 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου  

Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές 

της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Άρθρο 16 

Γλώσσα  

 
1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.  
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων και 

Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 17 

Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Οικονομικός φορέας αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να 

περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι η 

Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που απαιτούνται, 

προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.  

 

Άρθρο 18 

Παραίτηση Δικαιώματος 

 

Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 

ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να θεωρηθεί ως 
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αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.  

 

 

Άρθρο 19 

Προηγούμενες Συμφωνίες  

 

Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του 

ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση 

της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενο της Σύμβασης.  

Σε πίστωση των ανωτέρω, η Σύμβαση υπογράφεται από το ……………………………………., ενεργώντας εκ μέρους 

της Α.Δ.Μ.-Θ. και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε τρία (3) ισοδύναμα πρωτότυπα.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
   

 
                              
       
     
        

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.Θ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 
 

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... ….. ΕΥΡΩ 

ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. ΕΤΩΝ 2019-2020 (ΔΙΑΚ.3/19) 

 

Ονομασία Τράπεζας ..............................  

Κατάστημα................................................………………………………………………………………………… 

(Δ/νση οδο  ς – αριθμο  ς Τ.Κ. FAX) 

Ημερομηνία έκδοσης.................................................. 

ΕΥΡΩ 

............................................................................................................................. .. 

(Ολογράφως και αριθμητικά) 

 

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Οικονομικού  Τμήμα Προμηθειών, 

Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων.  

 

•  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι κάθε ενστάσεως, δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως ως και των 

δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853, 856, 866, 867 και 868 τoυ Ελληνικού Αστικού Κώδικα μέχρι του 

ποσού των (ολογράφως) ……………… € υπέρ της εταιρείας..............................................(Επωνυμία, 

ΑΦΜ, Δ/νση, Τηλ.) για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής 

(CPV 50112000-3) των οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. περιόδου 2019-2020.Η 

παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις απο   τη συμμετοχη   στον ανωτε  ρω διαγωνισμο   απορρε  ουσες 

υποχρεω  σεις της εν λο  γω εταιρείας καθ’ ο  λο τον χρόνο ισχύος της. 

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

μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη 

η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

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

• Η παρούσα ισχύει μέχρι ………/……/……….  

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
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Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.3 /2019 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ :……………………, Τ.Κ.:…………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλώνουμε ότι με την παρούσα επιστολή  εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………………ευρώ (…€) υπέρ της 

Εταιρίας……. (Πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση )  

Ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των εταιριών α)  (αναφέρονται: πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, οδός, 

αριθμός, Τ.Κ. και β) αναφέρονται: Πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, οδός, αριθμός Τ.Κ. Μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας  

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, που διεξήχθη στις //2019 με αντικείμενο την Ανάδειξη «αναδόχου προμήθειας 

ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής συντήρησης οχημάτων της Α.Δ.Μ.-Θ. (NUTS:EL 51-52) 

περιόδου 2019-2020» σύμφωνα με την αρ. 3/19 Διακήρυξή σας συνολικής αξίας … ευρώ (….€) 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι το ΦΠΑ)   

Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας 

ή με βάση έγγραφη εντολή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Επίσης, 

αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται η παρούσα. 

Η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των προβλεπόμενων του πιο πάνω διαγωνισμού για τον 

οποίο εγγυόμαστε, μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί 

σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις (ή δηλώνουμε ομοίως με την 

παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση με τις 

εγγυητικές επιστολές). 

 

      Διατελούμε με τιμή, 

 

……………………. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου Τραπέζης) 

 





ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

Τεύχος Διακήρυξης  για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. 
περιόδου 2019-2020 

 
71 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’- 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 





ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 

Τεύχος Διακήρυξης  για την προμήθεια ανταλλακτικών–συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ. 
περιόδου 2019-2020 

 
72 

 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 
 

ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO J 22/2/2002 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ COROLLA 21/8/2008 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ DAIHATSU ΤΖΙΠ TERIOS 29/5/2009 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ DAIHATSU ΤΖΙΠ TERIOS 29/5/2009 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ RANGER 30/9/2008 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ RANGER 30/9/2008 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NAVARA 11/3/2008 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 30/3/2004 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 30/3/2004 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ HYUNDAI ΤΖΙΠ GALLOPER 8/6/1999 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ JIMNY 5/2/2015 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PASSAT 4/5/2007 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUNNY 15/10/2007 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 14/2/2002 

ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ LAND ROVER ΤΖΙΠ FREELANDER 17/3/2008 

ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ KIA ΤΖΙΠ SPORTAGE 17/5/2002 

ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 19/3/2004 
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ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 21/10/1992 

ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VENKLO 28/6/1984 

ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ RANGER 18/5/2009 

ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 27/10/1981 

ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 24/8/1992 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 1/2/2002 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ISUZU ΤΖΙΠ TROOPER 6/6/1991 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 29/1/2003 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ FIAT-IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ A45-12 7/11/2000 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ COROLLA 25/8/2005 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 17/9/1971 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA 18/11/2002 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO PININ 11/8/2003 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO PININ 19/8/2003 

ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ LAND ROVER ΤΖΙΠ 88 15/6/1987 

ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ DODGE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ DACOTA 15/10/1993 
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ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 16/11/1992 

ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 16/3/2004 

ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ASTRA 8/3/2000 

ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ SUZUKI ΤΖΙΠ JIMNY 7/1/2016 

ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ PEUGEOT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 405 22/9/1994 

ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 20/10/1994 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ LAND ROVER ΤΖΙΠ 
 

10/11/1994 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ISUZU ΤΖΙΠ TROOPER 21/9/1988 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KADETT 29/9/1997 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ JIMNY 14/10/2016 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 16/11/1992 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ D40 10/1/2006 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΟΝΟΜΙΚΟ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ POLO 
 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 22/9/2003 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 22/9/2003 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 2/12/1997 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ KIA ΤΖΙΠ SPORTAGE 
 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ISUZU ΤΖΙΠ TROOPER 22/7/1994 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ DAIHATSU ΤΖΙΠ TERIOS 12/12/2006 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ NISSAN ΤΖΙΠ X-TRAIL 10/12/2007 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ CHRYSLER ΤΖΙΠ JEEP 1999 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ DODGE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ DAKOTA 16/11/1993 
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PASSAT 25/7/2008 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
  

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛ NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ 
 

3/4/2002 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 11/4/2002 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛ BREMACK ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ GR45 
 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΥΑΣΒΕ CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ XSARA 4/11/1999 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΥΑΣΒΕ HYUNDAI ΤΖΙΠ SANTA FE 20/6/2001 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. HYUNDAI ΒΑΝ H1 23/9/2005 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ HYUNDAI ΒΑΝ H1 31/5/2005 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ HYUNDAI ΒΑΝ H1 18/5/2005 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ TOYOTA ΤΖΙΠ RAV 8/2/2006 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C220 19/5/2009 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ DAIHATSU ΤΖΙΠ TERIOS 20/5/2005 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 2/12/1997 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ASTRA 5/4/2006 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ IBERICA 13/2/2009 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ HYUNDAI ΒΑΝ H1 23/9/2005 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ.ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ MITSUBISHI ΤΖΙΠ OUTLANDER 11/11/2008 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ.ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO J 14/1/2003 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ.ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 
 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ.ΑΓΡ.ΥΠΟΘ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PEUGEOT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 406 5/1/2007 
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΔΑΣΩΝ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PASSAT 28/7/2008 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΔΑΣΩΝ TOYOTA ΤΖΙΠ RAV 21/1/2009 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΘ. ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 15/12/2003 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 6/12/2002 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA 20/10/1994 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ FORD ΦΟΡΤΗΓΟ TRANSIT 5/11/2005 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ SUBARU ΤΖΙΠ FORESTER 13/10/2008 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 7/6/2007 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C4 15/5/2012 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GOLF 17/11/2000 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FORD ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FUSION 10/4/2013 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ALMERA 15/5/2012 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 8/1/2004 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 19/9/1988 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ JEEP ΤΖΙΠ CHEROKEE 1/12/2003 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 28/11/1994 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 28/11/1994 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ NISSAN ΤΖΙΠ QASHQAI 30/7/2014 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ROVER ΤΖΙΠ RANGE 25/6/2008 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ NISSAN ΤΖΙΠ QASHQAI 
 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 30/11/2007 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO 26/11/2002 
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ BMW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 318 7/3/2006 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ AUDI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 80 24/2/2000 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA 8/12/1992 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA 18/3/2004 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ KIA ΤΖΙΠ SPORTAGE 15/7/2003 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO 14/9/2000 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 8/6/2004 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ CAMPO 29/5/2003 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 28/11/1994 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ MAN ΦΟΡΤΗΓΟ 8136 28/9/1987 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ MAN ΦΟΡΤΗΓΟ 8136 28/9/1987 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ JIMNY 11/1/2016 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 5/11/1981 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ DODGE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ DACOTA 
 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΤΥΔΚ ΚΑΒΑΛΑΣ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 12/2/2002 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΜΘ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 19/6/2002 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΜΘ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 27/12/2010 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ.Δ.Ε. ΤΜ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PASSAT 13/3/1998 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΤΜ. ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣ.&ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ DACIA ΤΖΙΠ DUSTER Δεκ-14 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Δ.Δ.Ε. ΤΜ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ BREMACK ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ GR45 19/8/1995 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 23/3/2004 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ LAND ROVER ΤΖΙΠ 90 12/5/1989 
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ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 24/5/2011 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VENKLO 28/6/1984 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SPORTAGE 22/6/2001 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 9/10/1978 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ CHRYSLER ΤΖΙΠ CHEROKEE 6/12/2002 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PASSAT 17/11/1989 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ FORD ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ STATION 14/4/1998 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ KIA ΤΖΙΠ SPORTAGE 20/5/2002 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ VW ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VENTO 17/6/1994 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ D40 11/1/2008 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ NISSAN ΤΖΙΠ QASHQAI 
 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SPORTAGE 20/5/2002 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ DACIA ΤΖΙΠ DUSTER 13/6/2013 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 5/10/1974 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ D40 15/1/2008 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ CRYSLER ΤΖΙΠ CHEROKEE 7/6/2007 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 1/2/2002 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Δ.ΔΑΣΩΝ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO PININ 26/9/2002 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 1/10/1992 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 14/10/1994 
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ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 15/6/2004 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ NISSAN ΤΖΙΠ ΤΖΙΠ 
 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 15/3/2004 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ISUZU ΤΖΙΠ TROOPER 14/9/1999 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ DODGE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ DAKOTA 10/8/1994 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 130 8/7/1984 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 16/1/1973 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ SUZUKI ΤΖΙΠ 185 29/3/1982 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TIIDA 
 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ DAIHATSU ΤΖΙΠ TERIOS 19/12/2006 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO 5/8/1992 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ B2600 3/7/1997 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 3/10/2003 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 9/7/2007 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ NISSAN ΤΖΙΠ X-TRAIL 16/1/2009 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ACCENT 20/7/2000 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ JIMNY 14-10-2016 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 30-05-2001 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ NISSAN ΤΖΙΠ QASHQAI 
 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ B2500 11/2/2002 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ DMAX 15/12/2005 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ HYUNDAI ΒΑΝ H1 23/9/2005 
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 6/11/1981 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ NISSAN ΤΖΙΠ X-TRAIL 17/1/2007 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ NISSAN ΤΖΙΠ X-TRAIL 17/1/2007 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 14/10/1994 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 28/11/1994 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ HONDA ΤΖΙΠ HRV 11/10/2001 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO PININ 19/7/2002 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 7/2/2002 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MITSUBISHI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
  

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
  

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PANDA 7/10/2004 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 300D 20/5/1999 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ HYUNDAI ΒΑΝ H1 20/4/2005 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ HYUNDAI ΒΑΝ H1 20/4/2005 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 16/6/2009 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO J 19/2/2002 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KIA ΤΖΙΠ SPORTAGE 26/7/2002 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 1/4/2004 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 20/10/1994 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO 25/1/2002 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ.ΠΕ.ΧΩ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PANDA 7/10/2004 
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ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ.ΠΕ.ΧΩ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 4/3/2002 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤ. SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 26/3/2002 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 
 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ.ΑΓΡ.ΥΠΟΘ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ALBEA 29/6/2004 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ COROLLA 16/6/2009 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛ  (ΣΕΡΡΩΝ) NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
  

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 23/2/1978 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ MITSUBISHI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PAJERO 6/5/2003 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ MITSUBISHI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PAJERO 9/1/2003 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ JIMNY 14/10/2016 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ DODGE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ DACOTA 16/11/1993 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ JEEP CRYSLER ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JN8P 20-Σεπ-94 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 19/7/1972 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ JEEP CRYSLER ΤΖΙΠ CJ6 17/5/1979 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ R-40-8 9/4/1987 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ LAND ROVER ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 90 12/5/1989 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA 12/4/2002 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ SCODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FABIA 14/9/2009 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO J 21/3/2003 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 3/10/1978 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO PININ 28/12/2006 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ KIA ΤΖΙΠ SPORTAGE 22/6/2007 





ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
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ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO J 2/1/2003 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SERENA 14/4/1990 

       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 23/3/2005 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO PININ 9/1/2002 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ NISSAN ΤΖΙΠ QASHQAI 30-007-2014 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ D22 10/10/2008 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ SUZUKI ΤΖΙΠ SAMURAI 28/9/1992 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ NISSAN ΤΖΙΠ QASHQAI 
 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 14/10/1994 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 14/10/1994 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ VITARA 31/10/2002 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ LADA ΤΖΙΠ NIVA 29/11/2006 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ISUZU ΤΖΙΠ TROOPER 22/7/2004 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
  

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ UNIMOG 
 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ D40 4/12/2006 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ SUZUKI ΤΖΙΠ JIMNY 27/11/2015 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ MITSUBISHI ΤΖΙΠ PAJERO PININ 9/1/2002 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

 

ΔΙΤΡΟΧΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ   16-10-2008 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ DT 15-05-1995 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2001 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2001 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2001 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 21-07-2000 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 04-05-2001 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 04-05-2001 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 25-07-2000 

ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 25-07-2000 
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ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 18-08-2000 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 18-08-2000 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 16-08-2000 

       

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 21-07-2000 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ DT250 07-07-1983 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ DT250 07-07-1983 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 11-01-2001 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 11-01-2001 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2000 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2000 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2000 
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ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ DT 11-08-1983 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 07-02-2001 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 11-01-2001 

 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 05-05-2000 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 05-05-2000 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ KAWASAKI  ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 14-07-2000 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ KAWASAKI  ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 14-07-2000 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ KAWASAKI  ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 14-07-2000 

ΚΙΛΚΙΣ ΓΟΥΜΑΝΙΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ KAWASAKI  ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 14-07-2000 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2000 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2000 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 20-07-2000 

ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 11-08-2000 
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ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 26-01-2001 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/02/2001 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/02/2001 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/02/2001 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 26/01/2001 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ NX 18/06/1996 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/02/2001 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 22/08/2000 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 22/08/2000 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ NX 08/06/1996 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 22/08/2000 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 18-08-2000 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 18-08-2000 
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ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 18-08-2000 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 18-08-2000 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/06/2000 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/06/2000 

ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ DT 24/07/1984 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/06/2000 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/06/2000 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 02/06/2000 

       
ΝΟΜΟΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1Η ΑΔΕΙΑ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 04-01-2001 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 04-01-2001 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 04-01-2001 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 04-01-2001 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 27-07-2000 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 27-07-2000 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 22-06-2000 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ KLE 22-06-2000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Προς: 
 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

Σύμφωνα με τη αρ. 03/2019 Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προμηθευτή ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων της Α.Δ.Μ.Θ.  που εδρεύουν στην 

Περιφερειακή Ενότητα …………………………………… / Πόλη …………………………….. για την περίοδο 2019-2020, 

προσφέρω το παρακάτω ποσοστό : 

 
 

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης. 
 
 

………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)  
 

Ο προσφέρων  

 

 

Υπογραφή 

 
   

(Ονοματεπώνυμο) 
Σφραγίδα Εταιρείας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ποσοστό έκπτωσης επί της ανά ΚΑΕ κάθε 

ομάδας προϋπολογισθείσας αξίας 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΧ(Π.Ε.) /ΧΧ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΧ. 

Ή ΔΙΤΡΟΧ. ΟΧΗΜΑΤΑ) 

(Ολογράφως) (Αριθμητικώς) 

Α.Λ.Ε. 2420302001 

(ΚΑΕ 0861) 

Εργασίες επισκευής   

Α.Λ.Ε.  2410204001 

(ΚΑΕ 1321) 

Ανταλλακτικά και μέρη 
οχημάτων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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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
1
  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: [ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ]] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50205] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΘ.ΡΩΣΣΙΔΗ 11,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ.Κ.54655] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γιώργος Νικήτας, Ελένη Αβραμίδου] 
- Τηλέφωνο: [2313 309437, 2313 309151] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tpdy@damt.gov.gr,helavra@damt.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.damt.gov.gr] 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Ανοικτός 
ηλεκτρονικός μειοδοτικός για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), συντήρησης και επισκευής 
(CPV 50112000-3) των οχημάτων (δίτροχων και τετράτροχων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. 
περιόδου 2019-2020. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες και υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [48] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [3/2019] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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
2 

: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση

3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»

4
 ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

5:
 

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 στη 

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; 

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

 
 
(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

6;
 

[] Ναι [] Όχι 

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 διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

7
  

 

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

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

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

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 
 

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:  
[…] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

8
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
14 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

9·
 

15 δωροδοκία
10,11·

 

16 απάτη
12·

 

17 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 

18 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
14

· 

19 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

16
 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): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 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 [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

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

20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……] 
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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

22
, 

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)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 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; Διευκρινήστε: 
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 ;

23
 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

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

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

24
 

[……][……][……] 
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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

25
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις

26
 : 

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 τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις

27 
 

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
28

; 
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; 
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: 
[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων

29
, 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
30

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

31
 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 
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;  

[] Ναι [] Όχι 

 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

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

32
: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ 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 a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής

33
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής 

34:
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

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

35
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

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

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

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
36

 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y

37
 -και η αντίστοιχη αξία) 

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

38
, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

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

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39,

 ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 

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

40
: 

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

Περιγραφή Ποσά ημερομηνίες Παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες

41
, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

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

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

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχων

42
 όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας

43
 το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια 

ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά

44
, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι

45
 

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

46
 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται

47
, 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

48
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 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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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 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. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 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). 

12 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. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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14 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”. 

15 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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 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).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 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.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 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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