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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                    Σέρρες, 04/05/2020     

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 189503(1558)

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠ.ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.∆/νση        : Κων. Καραµανλή 36 

Ταχ. Κώδικας   : 621 10 Σέρρες

Πληροφορίες    : Κ.Αγγελίδης

Τηλέφωνο        : 2321350357 

Fax                   : 2321350458 

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

                                                                  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1100 ΕΩΣ 1400 cc, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 36.000,00 � 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ). 

Προµηθευόµενο Είδος: ∆ΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    

                                        (CPV:34110000-1) 

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός: ΣΕ ΕΥΡΩ
Κριτήριο αξιολόγησης: Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ  

                                         ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

    

  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία Ηµέρα
εβδοµάδας Ώρα

 28/05/2020    Πέµπτη 9:00 π.µ. 

                                                                      

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Έως τις  27/05/2020 και ώρα  2:30 µ.µ.

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

      Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.):   29.032,26 �

Φ.Π.Α. (24%):                                               6.967,74 � 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη µε Φ.Π.Α.:     36.000,00 �

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
(NUTS:EL526) 

Υποδ/νση Οικονοµικού-Ανθρ.Πόρων  

Π.Ε. Σερρών  

Κων.Καραµανλή 36, 2
ος

όροφος, 621 10  

Σέρρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆ηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην
ιστοσελίδα της Π.Ε.

                 04/05/2020
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης�

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

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

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

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

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

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

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

2016). 

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

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

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

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων � Αντικατάσταση του

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

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

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

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και

Ανάπτυξης». 

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

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

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

 9. Την υπ΄ αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019)  απόφαση του Περιφερειάρχη

Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

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

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

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

Επικοινωνιών του Υπ. ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε θέµα

«Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχηµάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων». 

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

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

13. Το αρ.πρωτ. 1870/13-2-2020 (Α∆Α:6ΨΜ1ΟΡ1Υ-ΜΡΩ) έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικού-

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

προµήθειας δύο επιβατικών οχηµάτων από το ελεύθερο εµπόριο, από τη Π.Ε. Σερρών. 

14. Το µε αρ.πρωτ. 103930(827)/14-2-2020 πρωτογενές αίτηµα (Α∆ΑΜ: 20REQ006292640) της

Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ.Πόρων, περί προµήθειας δύο καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

για τις ανάγκες υπηρεσιακών µετακινήσεων των υπαλλήλων Π.Ε. Σερρών. 

15. Το µε αρ.πρωτ. 3550/18-2-2020 έγγραφο της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών, 

περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών 2 υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων 1100 έως 1400 

cc.  

 16. Την αριθµ. 286/9/3-3-2020  (Α∆Α: 6ΠΦ37ΛΛ-Ν7Β) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

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

επιβατικών αυτοκινήτων 1100 έως 1400 cc, για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των υπαλλήλων

της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  και των

όρων της διακήρυξης. 

17. Την αριθµ 158538(1224)/11-3-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τµήµατος

Προϋπολογισµού, Λογιστικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης (Α∆Α: 6ΚΩ87ΛΛ-ΦΤ6 , Α∆ΑΜ: 

20REQ006411599), που καταχωρήθηκε µε α/α 1479 στο Βιβλίο Εγκρίσεων της υπηρεσίας.  

 18. Τις ανάγκες υπηρεσιακών µετακινήσεων των υπαλλήλων Π.Ε. Σερρών. 
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                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

συνοπτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για την ανάθεση
του έργου «Προµήθεια δύο (2) καινούργιων βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων 1100 έως
1400 cc, για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 29.032,26 � µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

                                                             6.967,74 � Φ.Π.Α. 24% 

                                                                36.000,00 � συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

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

Σερρών, Κ. Καραµανλή 36,  2ος όροφος στις  28/05/2020,  ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 9:00 π.µ.

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

οποιοδήποτε τρόπο, καθηµερινά από τις 8:30 π.µ. έως τις 2 :30 µ.µ., µέχρι και την
προηγούµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 27/05/2020. Προσφορές που θα κατατίθενται

µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: αριθµ. 158538(1224)/11-3-2020 (Α∆Α: 6ΚΩ87ΛΛ-

ΦΤ6, Α∆ΑΜ: 20REQ006411599)  µε α/α καταχώρισης 1479 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών

πληρωµής της υπηρεσίας. 

∆ιάρκεια Σύµβασης: Από την υπογραφή της έως 31-12-2020. 

    Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
προσµετρούµενες, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς

µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού, πριν την λήξη της, κατ� ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο

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

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

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

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.  

∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια

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

την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

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

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων

συµβάσεων.

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

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

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

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

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

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

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

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

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από τη  ∆/νση Μεταφορών & 

Επικοινωνιών της Π.Ε. Σερρών, τηλ. 2321355753 & 748. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (στο

εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές κ α ι

µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει ποιοτικών

κριτηρίων, για την προµήθεια δύο (2) καινούργιων βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων από
1100 έως 1400 cc, για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

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

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

διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

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

προϋποθέσεις  και  τις  προδιαγραφές  της  ∆ιακήρυξης,  ενώ  είναι  δυνατό,  κατά  την  κρίση  της

αρµόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες

αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι

περιορισµοί  που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν

περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής, ή τις υποχρεώσεις του

Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 

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

ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές

και απορρίπτονται. 

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

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

A.2
ΟΡΙΣΜΟΙ

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

τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Αναθέτουσα αρχή

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ που

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

Υπηρεσία  ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού

Υπεύθυνο για την διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού είναι το Τµήµα Προµηθειών της

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

Καραµανλή 36 τηλ.  2321350357, Fax: 2321350458. 

Αρµόδιοι για την Παροχή πληροφοριών

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

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

υπάλληλος: Αγγελίδης Κ., Αναπλ. Προϊστάµενος Τµήµατος, στο τηλέφωνο 2321350357, Fax: 

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

   ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται από τη ∆/νση Μεταφορών & 

Επικοινωνιών της Π.Ε. Σερρών, τηλ. 2321355753 & 2321355748. 

∆ιακήρυξη

Η παρούσα διακήρυξη 189503(1558)/04-05-2020.
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Έργο

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

Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

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

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

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

ανωτέρω επιτροπή γνωµοδοτεί στην Οικονοµική Επιτροπή.  

Επιτροπή Ενστάσεων

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

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

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

     

Οικονοµική Επιτροπή

Το αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών

και το οποίο λαµβάνει τις σχετικές µε το διαγωνισµό αποφάσεις.

Προσφέρων

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

που είναι αναγνωρισµένοι ανάδοχοι του δηµοπρατούµενου έργου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας

εκτέλεσης της Σύµβασης. 

Αντίκλητος

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

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

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

Ανάδοχος

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

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση

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

υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύµβαση

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

µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισµός

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

προκηρυσσόµενου Έργου. 

Συµβατικό Τίµηµα

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

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

ΝΟΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

A.3.1  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης�

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

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

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

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

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

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

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

2016). 

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

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

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

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων � Αντικατάσταση του

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

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

7. Την αριθµ. 57654/22-5-2017 ΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και

Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/τ.Β/23-5-2017). 

Α.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ � ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος µέχρι την

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

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

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

      Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

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

δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. και β., (παράγραφος 1 του

άρθρου 127 του Ν.4412/2016) απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του

∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας

της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

   

A.3.3 ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ

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

και οικονοµικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη

επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

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

προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

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

ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή και αιρέσεις, 

χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

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

είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.                                                   
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Α.4

ΑΙΤΗΣΗ � ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Α.4.1   ΤΡΟΠΟΣΛΗΨΗΣΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

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

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

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

       Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας

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

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

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Α.4.2 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

       Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές

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

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

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

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

      Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο  

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

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

Α.5

ΧΡΟΝΟΣ � ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

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

Τ.Κ. 621 10 τηλ.  2321350357, Fax: 2321350458, στις 28/05/2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα  9:00 

π.µ. 

                                                                          

                                                                                Α.6

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A.6.1   ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια

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

την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

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

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων

συµβάσεων.

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

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

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

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

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Προσφορά ενώσεων προµηθευτών. 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων

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

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

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

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

νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  

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

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

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

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

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

συµβολαιογραφική πράξη. 

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

κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

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

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

της σύµβασης. 

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

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

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

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

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

ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

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

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

Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του οργάνου. 

Α.6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:  

1. οικονοµικοί φορείς σε βάρος των οποίων υπάρχει  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν

από τους ακόλουθους λόγους: 

             

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

2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ

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/∆ΕΥ 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

20PROC006648664 2020-05-04
ΑΔΑ: 9Λ7Ω7ΛΛ-8ΛΔ



9

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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 

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

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

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

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

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

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

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

εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και

β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις

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

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

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

και την επικουρική ασφάλιση. 

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

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει παρέκκλιση: 

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

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

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

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών

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

το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε

ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

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

σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών

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

β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο

οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του

ανταγωνισµού, 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 δεν

µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών

φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 

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

στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης
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σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα

την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, 

η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν

τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας

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

            

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

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

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

διαγωνισµό. 

                                                                         Α.7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους στον κυρίως
σφραγισµένο φάκελο, φάκελο µε την ένδειξη  «∆ικαιολογητικά  συµµετοχής» που θα περιέχει:

  

συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης  ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 

του Ν.4412/2016, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα V που αποτελεί αναπόσπαστο

µέρος της παρούσας. Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να συµπληρώσουν τα πεδία

όλων των ενοτήτων των Μερών  II, III, IV και VI. 

∆ιευκρίνιση για το ΤΕΥ∆:

    Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), 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 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.

     Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω

ΤΕΥ∆, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

                                           

                                         
                                                                              Α.8

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

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

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού πριν τη λήξη της, κατ� ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το

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

των προσφορών τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα
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απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των

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

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

τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

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

Α.9

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές µε την παρούσα του

προκηρυσσόµενου έργου ούτε η υποβολή προσφοράς για µέρος του έργου.  

Α.10

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξωτερικά στον κυρίως ενιαίο σφραγισµένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται

ευκρινώς: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια

- Ο τίτλος της σύµβασης

- Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

- Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

       Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται οι υποφάκελοι των προσφορών
µε όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα: 

   

 1. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της παραγράφου A.7, τοποθετηµένα σε

σφραγισµένο υποφάκελο, που φέρει την ένδειξη  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

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

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

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

φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

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

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

προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

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

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

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

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

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

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

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

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

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

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

από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 

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

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα

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

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

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

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

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

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

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

20PROC006648664 2020-05-04
ΑΔΑ: 9Λ7Ω7ΛΛ-8ΛΔ



12

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

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

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

όλων των µελών της. 

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

διαγωνισµού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, 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. 

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

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

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

από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 

                                                                        Α.11

ΦΑΚΕΛΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.11.1 ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

    

      Ο φάκελος πρέπει να περιέχει συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης  ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆), υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο Α.7. 

Α.11.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

         Η Τεχνική Προσφορά µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  που συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα των Πινάκων: α) Τεχνικής Προσφοράς και β) Κριτηρίων και συντελεστών
αξιολόγησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης, καθώς και prospectus µε τις τεχνικές

προδιαγραφές του οχήµατος τοποθετείται, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως

φάκελο Προσφοράς. 

   Α.11.3 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

      Η Οικονοµική Προσφορά, που συµπληρώνεται σύµφωνα µε το γ) υπόδειγµα Οικονοµικής
Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον

κυρίως φάκελο Προσφοράς. 

      Στην οικονοµική προσφορά ο συµµετέχων πρέπει να συµπληρώσει την προσφερόµενη
τιµή, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόµιµο/-ους εκπρόσωπο/-

ους του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την

αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Στην ΟικονοµικήΠροσφορά αναγράφεται η τιµή όπως ορίζεται κατωτέρω :

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

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

νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη

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

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

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

παρέχουν αυτά. 

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

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

προσφοράς του. 
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Α.12  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

      Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, 

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

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

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

στις Σέρρες, 2ος όροφος, τηλ. 2321350357 Fax: 2321350458. Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής

της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας έως και την
προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.

     Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη

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

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

έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν

αποσφραγισθεί.  

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

την κατάθεσή της. 

                                                                          Α.13

Α.13.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

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

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

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

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών. 

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

στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Φάκελοι
Τεχνικών Προσφορών. Ελέγχονται, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια

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

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

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

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

την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µετά από πρόσκληση. 

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

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

ονόµατα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείστηκαν. 

Μετά το πέρας του 1ου σταδίου του διαγωνισµού αποσφραγίζονται οι Φάκελοι της
Οικονοµικής Προσφοράς την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µετά από πρόσκληση.

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

στοιχεία των Φακέλων της Οικονοµικής Προσφοράς κατά φύλλο. 

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

παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία. 

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

στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 

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

προσφερόµενη τιµή. 

    Εναλλακτικά , κατά την κρίση της επιτροπής και σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
117 του Ν.4412/2016, µπορεί να γίνει η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών σε µία δηµόσια
συνεδρίαση.

Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση των

συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό και των λοιπών στοιχείων που υποβλήθηκαν απ�αυτούς. Το

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

µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015). 
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Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει

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

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού

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

τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. 

  Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης

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

διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης

πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις

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

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

                                       

        Α.13.2  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

        Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαµβάνει τον έλεγχο της εµπρόθεσµης

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

στοιχείων τεχνικής επάρκειας κάθε προσφοράς.  

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

δικαιολογητικά συµµετοχής και στοιχεία τεχνικής επάρκειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν

προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και Οικονοµικής αξιολόγησης. 

        

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

Προσφορών, προβαίνει σε έλεγχο των τεχνικών προσφορών σε ότι αφορά τις απαραίτητες
προδιαγραφές που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος Ι της παρούσας και εφόσον
αυτές πληρούνται, προχωρά στην αξιολόγηση και στη συνέχεια στην οριστική κατάταξη των

Προσφορών µε βάση τον πίνακα αξιολόγησης (πίνακας 2 του Παραρτήµατος Ι της παρούσας). Αφού
η Επιτροπή αξιολογήσει τις Οικονοµικές Προσφορές, εισηγείται στο αρµόδιο όργανο � Οικονοµική

Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για την κατακύρωση του διαγωνισµού υπέρ του τελικά επικρατέστερου

υποψηφίου. 

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

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

δεν αναφέρεται στην προσφορά µε το µικρότερο συνολικό κόστος, αλλά στην προσφορά µε την

καλύτερη σχέση ποιότητας προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε την προσφερόµενη τιµή. 

       Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης προσφοράς θα γίνει µε

βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λ = Συγκριτική τιµή / Σταθµισµένη Βαθµολογία

        Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το

µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς προς τη Σταθµισµένη Βαθµολογία της.  

Όλα τα επί µέρους στοιχεία βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που

καλύπτονται ακριβώς οι απαράβατοι όροι που αξιολογούνται.. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 

βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή

βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς είναι το

άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών του συνόλου των στοιχείων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προσφοράς, την οποία ορίζει

ο προσφέρων στην οικονοµική του προσφορά.  

Για την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές που έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναµες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες

Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθµολογίας. 
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Α.14

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

       Η Επιτροπή Προµηθειών έχει το δικαίωµα, εφ� όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους

προσφέροντες την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ� όλη τη

διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα. Στην περίπτωση

αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται

αντιπροσφορά. 

     Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µέσα σε

εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των

πέντε (5) εργασίµων ηµερών. 

      Από τις διευκρινήσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που

αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

      ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνον όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε

γραπτώς.       

      Επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν το δικαίωµα να µεταβάλουν τις προσφορές τους ή

να καταθέσουν αντιπροσφορά µετά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τους. 

                                          

                                  

                                                                                 A.15

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

απορρίπτονται ως µη αποδεκτές. 

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

απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη. 

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

αναφέρονται), θα απορρίπτεται.  

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

∆ιενέργειας/Αξιολόγησης από τους όρους της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτεται. 

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

απορρίπτεται. 

                      

                                                                              A.16

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

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

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

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

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

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

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) είναι: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου

2. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής που εκδίδεται από

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

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

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία

20PROC006648664 2020-05-04
ΑΔΑ: 9Λ7Ω7ΛΛ-8ΛΔ



16

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. 

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

προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ηµεροµηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016). 

4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία υποβολής των

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

5. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο, µε ηµεροµηνία έκδοσης έως τριάντα (30) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της. 

6. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου του άρθρου 73 

παρ.2 περ.γ΄ Ν.4412/2016, που έχουν εκδοθεί σε βάρος βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό

διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή

αίτησης συµµετοχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την υποβολή του.Μέχρι να καταστεί δυνατή

η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του

οικονοµικού φορέα, εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή

των δικαιολογητικών, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του

πιστοποιητικού (άρθρο 376 παρ. 17 του Ν.4412/2016).  

7. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (στις περιπτώσεις που ο

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα

ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του

διαγωνιζοµένου), έκδοσης έως τριάντα (30) εργασίµων ηµερών πριν την υποβολή τους.

Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

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

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

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

∆/νων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

                προσώπου και τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο. 

Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

Ενωση.

                                                

                       Υποχρεώσεις σχετικά µε την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης:

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

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

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

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

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. 

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

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

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

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

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

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

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των

δικαιολογητικών λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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                                                                           Α.17

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.17.1   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συµφερότερης από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει

ποιοτικών κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Κεφάλαιο
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ). Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της

Π.Κ.Μ., ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο όλων των

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα - εκτός

από τον προσωρινό ανάδοχο-, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί

ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16. 

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

άρθρο 105 του ν.4412/2016.  

Α.17.2   ∆ΙΚΑΙΩΜΑΜΑΤΑΙΩΣΗΣ

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

δικαίωµα: 

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

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

των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης

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

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

Α.18

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

οποίας παρέχεται στο Παράρτηµα IΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

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

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

βάση την Κατακύρωση, την ∆ιακήρυξη και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και

κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης

προµήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ενηµέρωση αυτή θα συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων και

µειονεκτηµάτων των προαναφεροµένων εξελίξεων ή βελτιώσεων καθώς και από σχετική πρόταση

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

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

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται στην αποδοχή των προτεινόµενων αντικαταστάσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) 

ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται

να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  

όρων  της  Σύµβασης  που  θα  ανέρχεται  στο  5%  του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου χωρίς

Φ.Π.Α.

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

τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
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                                                                              Α.19

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ � ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Α.19.1   ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Η παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει, το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών

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

Η παραλαβή του αυτοκινήτου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

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

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

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

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

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

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

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

προµήθεια που ανέλαβε. 

  Α.19.2  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πηγή χρηµατοδότησης του διαγωνισµού αυτού είναι ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας

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

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

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

χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών

χρηµατικών ενταλµάτων. 

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

και σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Απαραίτητα για την πληρωµή δικαιολογητικά είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β) Τιµολόγιο-δελτίο αποστολής του προµηθευτή. 

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

τον έλεγχο και την πληρωµή. 

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

τον Νόµο κρατήσεις, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική κράτηση. 

Α.19.3   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

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

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

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

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

δηλ. τριάντα (30) ηµέρες. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του, ο

προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.. 

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

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

προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Α.19.4    ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

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

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
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έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της ΠΚΜ, 

ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

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

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

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

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

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

µε ευθύνη της Π.Ε. Σερρών

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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

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

νέου διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του. 

Μετά την ηµεροµηνία αυτή ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού

γίνεται δεκτή. 

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

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

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

καλής εκτέλεσης της σύµβασης.Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του

προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών της Π.Ε. Σερρών ή ακόµα και από το σύνολο

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

203 του ν.4412/2016. 

Α.19.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

      Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία παραιτούνται από κάθε δικαίωµα

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

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

τη σύναψη της σύµβασης. 

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

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

αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια των Σερρών.  

Οι ανάδοχοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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

αρµοδιότητας τους. 

Α.20

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

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

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

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

Α.21

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

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

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

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

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε

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

γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
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µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου

η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

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

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

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

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

λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών),  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση,  

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

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

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

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

διενέργειας του διαγωνισµού,  

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

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

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

απευθύνεται και  

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

σχετικής σύµβασης.

ΕΓΓΥΗΣΗΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

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

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

5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

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

παραγράφου (Α.21) και τα ακόλουθα: 

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

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

µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από το χρόνο λήξης της σύµβασης.

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

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

   

                                                                             Α.22

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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                                                                               Α.23

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

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

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

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

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

λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

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

µόνο στην  περίπτωση που  εκείνος  που  τον  υποκαθιστά  ανταποκρίνεται  στα  κριτήρια  

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

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

εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 

                                                                             Α.24  

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

         Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν

αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την

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

γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε

συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την

αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και

την παράλειψή της στο µέλλον. 

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

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

να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην

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

προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

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

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

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

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

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

Α.25  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

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

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

           Ο Ανάδοχος επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε

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

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής

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

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

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

προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

                                                                            Α.26

ΛΥΣΗ�ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ�ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

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

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο
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επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

Αναθέτουσας Αρχής. 

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

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

σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

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

επαγγέλµατός του. 

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

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

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

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

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

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση

θεραπευθείσα. 

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

µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

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

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

διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

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

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

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

πράξουν το ίδιο. 

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

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

θα πράξουν το ίδιο. 

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

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

ηµεροµηνία καταγγελίας. 

      Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε

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

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

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

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

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

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

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

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

να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό.  

                                                                            Α.27

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ

   Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

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

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

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

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

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

                                                                               Α.28

ΣΥΜΒΑΣΗ

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

κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης. 
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Η σύµβαση θα έχει διάρκεια έως 31-12-2020 µε δυνατότητα παράτασής της ή τροποποίησής της

εφόσον συµφωνούν σε αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη, όταν προκύπτουν αντικειµενικά

αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.   

     

Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής                                    Τα µέλη:  

                                                                                                   ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ-ΑΗ∆ΟΝΑ ΑΘΗΝΑ                                  ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

                                                                                                  ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

                                                                                                  ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                                                                                  ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

                                                                                                  ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

                                                                                                  ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

                                                                                                  ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                                                                  ΘΩΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

                                                                                                  ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                  ΤΣΕΧΕΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                  ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΕΡΓΟΥ

  Η προµήθεια δύο (2) καινούργιων βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων 1100 έως 1400 cc, 

για υπηρεσιακές ανάγκες µετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας
δαπάνης 36.000,00 � (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)».

Κωδικός CPV

34110000-1 «Επιβατικά αυτοκίνητα» 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.):    29.032,26 �

Φ.Π.Α. (24%):                                                6.967,74 � 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  

 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.):         36.000,00 �

                                              Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

                    Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιλογή πρέπει είναι: 

                  Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών ελάχιστων απαιτήσεων

α/α Τεχνική προδιαγραφή

1 Πενταθέσιο αµάξωµα δύο ή τριών όγκων µε το τιµόνι στην αριστερή πλευρά

2 
µήκος τουλάχιστον 4,10 µέτρα , πλάτος τουλάχιστον 1,75 µέτρα,  
ύψος τουλάχιστον 1,45 µέτρα

3 ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων θυρών

4 µεταλλικό χρώµα επιλογής της υπηρεσίας

5 κυβισµός κινητήρα από 1100 cc έως 1400cc 

6 καύσιµο αµόλυβδη βενζίνη  

7 εκποµπές ρύπων έως 150 gr/km 

8 κατηγορία εκποµπών ρύπων (emission class) euro 6 

9 ιπποδύναµη τουλάχιστον 85 Ηρ

10 κατανάλωση καυσίµου έως 6,5 l/100km (µικτός κύκλος) 

11 
κίνηση εµπρός µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 5 θέσεων + 1 
όπισθεν

12 
δυνατότητα επιτάχυνσης 0-100 χλµ/ώρα σε λιγότερο από 13 δευτερόλεπτα (τιµή
κατασκευαστή) 

13 µέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 170 χλµ/ώρα (τιµή κατασκευαστή) 

14 ύπαρξη ηλεκτρονικού έλεγχου ευστάθειας (ESP) 

15 
ύπαρξη συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS) µε ηλεκτρονική
κατανοµή πέδησης ( EBD) 

16 ηλεκτροµηχανική ή υδραυλική υποβοήθηση τιµονιού

17 ύπαρξη ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες (εµπρός) 
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18 αξιολόγηση Crash Test Euro Ncap 4 αστέρων

19 ύπαρξη τουλάχιστον 4 αερόσακων (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί) 

20 πολυρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού-συνοδηγού

21 air condition 

22 immobilizer 

23 τιµόνι ρυθµιζόµενο σε ύψος

24 προσκέφαλα καθισµάτων ρυθµιζόµενα καθ� ύψος

25 ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός-πίσω

26 προβολείς οµίχλης εµπρός

27 κεντρικό κλείδωµα θυρών µε τηλεχειρισµό

28 διαιρούµενη κα αναδιπλούµενη πλάτη πίσω καθισµάτων (60/40) 

29 ηχοσύστηµα, µε MP3 και θύρα usb 

30 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010 
(ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010) η παροχή των διακριτικών γνωρισµάτων που
υποχρεούνται να φέρουν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ήτοι:  
α) λωρίδα κίτρινου χρώµατος, πλάτους 10 εκατοστών του µέτρου στη µέση
περίπου του αµαξώµατος, παράλληλα προς το έδαφος  
β) ένδειξη και στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει

31 
πληρωµένα τέλη ταξινόµησης, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα έκδοσης πινακίδων
καθώς και ασφάλεια του οχήµατος για τρεις µήνες  

Σε περίπτωση µη ύπαρξης οποιοσδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα υπάρξει
αποκλεισµός της συµµετέχουσας εταιρίας. 

Β.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1 Eκποµπές ρύπων < 150 gr/km  15% 

2 Ιπποδύναµη >85 Ηρ  10% 

3 
Ύπαρξη επιπλέον των 4 αερόσακων (οδηγού, συνοδηγού, 
πλευρικοί κ.λ.π.)   7% 

4 Κατανάλωση καυσίµου < 6,5 λ.ανά 100km (µικτός κύκλος) 15% 

5 Αξιολόγηση Crash Test Euro Ncap 5 αστέρων 15% 

6 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων επιπλέον των 5 θέσεων   5% 

7 Αυτόµατος κλιµατισµός 10% 

8 Αισθητήρες παρκαρίσµατος   5% 

9 Εγγύηση καλής λειτουργίας (> από 2 έτη ) 12% 

10 Αριθµός service µε δωρεάν εργασίες συντήρησης    6% 

ΣΥΝΟΛΟ          100% 
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                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IΙ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
                      α)  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Τεχνική προδιαγραφή
Συµφωνία µε

την
προδιαγραφή

1 Πενταθέσιο αµάξωµα δύο ή τριών όγκων µε το τιµόνι στην αριστερή πλευρά

2 
µήκος τουλάχιστον 4,10 µέτρα , πλάτος τουλάχιστον 1,75 µέτρα,  

ύψος τουλάχιστον 1,45 µέτρα

3 ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων θυρών

4 µεταλλικό χρώµα επιλογής της υπηρεσίας

5 κυβισµός κινητήρα από 1100 cc έως 1400cc 

6 καύσιµο αµόλυβδη βενζίνη  

7 εκποµπές ρύπων έως 150 gr/km 

8 κατηγορία εκποµπών ρύπων (emission class) euro 6 

9 ιπποδύναµη τουλάχιστον 85 Ηρ

10 κατανάλωση καυσίµου έως 6,5 1/100km (µικτός κύκλος) 

11 κίνηση εµπρός µε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον 5 θέσεων + 1 όπισθεν

12 
δυνατότητα επιτάχυνσης 0-100 χλµ/ώρα σε λιγότερο από 13 δευτερόλεπτα (τιµή

κατασκευαστή) 

13 µέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 170 χλµ/ώρα (τιµή κατασκευαστή) 

14 ύπαρξη ηλεκτρονικού έλεγχου ευστάθειας (ESP) 

15 
ύπαρξη συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (ABS) µε ηλεκτρονική κατανοµή

πέδησης ( EBD) 

16 ηλεκτροµηχανική ή υδραυλική υποβοήθηση τιµονιού

17 ύπαρξη ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες (εµπρός) 

18 αξιολόγηση Crash Test Euro Ncap 4 αστέρων

19 ύπαρξη τουλάχιστον 4 αερόσακων (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί) 

20 πολυρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού-συνοδηγού

21 air condition

22 immobilizer 

23 τιµόνι ρυθµιζόµενο σε ύψος

24 προσκέφαλα καθισµάτων ρυθµιζόµενα καθ� ύψος

25 ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός-πίσω

26 προβολείς οµίχλης εµπρός

27 κεντρικό κλείδωµα θυρών µε τηλεχειρισµό

28 διαιρούµενη κα αναδιπλούµενη πλάτη πίσω καθισµάτων (60/40) 

29 ηχοσύστηµα, µε MP3 και θύρα usb 

30 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ
108/Β/4-2-2010) η παροχή των διακριτικών γνωρισµάτων που υποχρεούνται να φέρουν

τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ήτοι:  
α) λωρίδα κίτρινου χρώµατος, πλάτους 10 εκατοστών του µέτρου στη µέση περίπου του

αµαξώµατος, παράλληλα προς το έδαφος  

β) ένδειξη και στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της
υπηρεσίας στην οποία ανήκει

31 
πληρωµένα τέλη ταξινόµησης, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα έκδοσης πινακίδων καθώς και

ασφάλεια του οχήµατος για τρεις µήνες

                                                                                                                            

                                                                                                                                      Ο προσφέρων
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       β) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                  

              

           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΜΑΡΚΑ- ΤΥΠΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ-ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ):* 

����������������������������������������� 

                 

                                                                                                                   Ο προσφέρων

*Εκτός από τη µάρκα και το µοντέλο θα αναγράφεται επίσης και η έκδοση (απλή, πλούσια κλπ
ανάλογα µε τον εξοπλισµό) του µοντέλου, όπως αναφέρεται στο prospectus, προκειµένου να
αξιολογηθεί η διαφορά στον εξοπλισµό

** Σε περίπτωση συµφωνίας µε την προδιαγραφή αναγράφεται αριθµητικώς η τιµή όπου
απαιτείται - για παράδειγµα: Αριθµός  service µε δωρεάν εργασίες συντήρησης - αναγράφεται
π.χ. 3, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις - για παράδειγµα: Αυτόµατος κλιµατισµός - ανάγραφεται
µόνο η λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα µε την τήρηση ή µη του κριτηρίου. 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
    (ΤΗΡΕΙΤΑΙ)  ΝΑΙ

(∆ΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ)  ΟΧΙ ** 

1 Eκποµπές ρύπων < 150 gr/km

2 Ιπποδύναµη >85 Ηρ

3 
Ύπαρξη επιπλέον των 4 αερόσακων (οδηγού, συνοδηγού, 
πλευρικοί κ.λ.π.) 

4 Κατανάλωση καυσίµου < 6,5 λ.ανά 100km (µικτός κύκλος)  

5 Αξιολόγηση Crash Test Euro Ncap 5 αστέρων  

6 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων επιπλέον των 5 θέσεων  

7 Αυτόµατος κλιµατισµός

8 Αισθητήρες παρκαρίσµατος

9 Εγγύηση καλής λειτουργίας (> από 2 έτη )  

10 Αριθµός service µε δωρεάν εργασίες συντήρησης   
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γ) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΜΑΡΚΑ-ΤΥΠΟΣ-

ΜΟΝΤΕΛΟ)* 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)** 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΜΕ ΦΠΑ) ** 

      1 

    

      2 

    

                                                                                                             Ο προσφέρων

*Εκτός από τη µάρκα και το µοντέλο θα αναγράφεται επίσης και η έκδοση (απλή, πλούσια κλπ    

  ανάλογα µε τον εξοπλισµό) του µοντέλου, όπως αναφέρεται στο prospectus, προκειµένου να
  αξιολογηθεί η διαφορά στον εξοπλισµό

** Τα ποσά πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   IIΙ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5% συµβατικής αξίας της

προσφερόµενης υπηρεσίας προ Φ.Π.Α) 

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

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    �����������.. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ  

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κων. Καραµανλή 36 

Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ

Εγγύηση µας υπ� αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ. 

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

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

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

περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 

�����������................................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

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

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

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

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

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

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

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

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

ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ �..... σύµβασης � ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ

(2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1100 ΕΩΣ 1400 cc, 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ�, 

σύµφωνα µε την αριθµ. 189503(1558)/4-5-2020 ∆ιακήρυξη. 

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

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

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

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

σύµβασης) 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

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

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

εκδίδουµε.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΙV

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                          Σέρρες ��./��./2020      

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                       Αρ.πρωτ.: 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1100 ΕΩΣ 1400 cc, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ».

Στις Σέρρες, σήµερα στις  �/�/2020, ηµέρα ��������  στα γραφεία της Περιφερειακής

Ενότητας Σερρών µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 

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

Κων.Καραµανλή 36, 62110, Σέρρες, ΑΦΜ 997612598, Ζ� ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, και

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, κ. Σπυρόπουλο
Παναγιώτη , που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και

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

������� και εκπροσωπείται νόµιµα από ������������������ που στο

εξής θα καλείται ανάδοχος, 

και έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης�
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.  Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών», ), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,  
   ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτ/ση & άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997). 

5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ! δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

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

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων � 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) � 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

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

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 

(ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012). 
 8. Το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων  

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

   Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

9. Την υπ΄ αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019)  απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
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πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  

10. Την αριθµ. 158538(1224)/11-3-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τµήµατος

Προϋπολογισµού, Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης (Α∆Α: 6ΚΩ87ΛΛ-ΦΤ6 ), που
καταχωρήθηκε µε α/α 1479 στο Βιβλίο Εγκρίσεων της υπηρεσίας. 

11. Την αρ. 189503(1558)/04-05-2020(Α∆ΑΜ:����..����.) διακήρυξη της Π.Ε. Σερρών
για την προµήθεια ενός καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες υπηρεσιακών
µετακινήσεων των υπαλλήλων Π.Ε.Σερρών.  

12.Την αριθµ�����.. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί κατακύρωσης
και ανάθεσης της προµήθειας ενός καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες
υπηρεσιακών µετακινήσεων των υπαλλήλων Π.Ε.Σερρών ������..(Α∆Α:�������., 

Α∆ΑΜ:�����������.). 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

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

προµήθεια δύο (2) καινούργιων βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων, για τις ανάγκες της

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται «Ανάδοχος», 

και ο οποίος αναλαµβάνει την προµήθεια των αυτοκινήτων µε τους κατωτέρω αναφερόµενους

όρους και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

                                                                        

ΑΡΘΡΟ 2: 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και του αναδόχου
βάσει της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής
προσφοράς του και της διακήρυξης.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει έως 31-12-2020. 

AΡΘΡΟ 3: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

συνθήκες και εφόσον συµφωνήσουν τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της

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

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

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

                                                                      AΡΘΡΟ 4: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

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

αντιπροσωπεύει το 5% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

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

σύµβασης και την τακτοποίηση τυχόν εκκρεµοτήτων. 

                                                                      ΑΡΘΡΟ 5:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

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

την προσφορά του προµηθευτή. Αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε η προµήθεια του
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συγκεκριµένου είδους θα γίνεται από τον επόµενο στη σειρά προµηθευτή που µειοδοτεί. 

ΑΡΘΡΟ 6:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των οχηµάτων θα γίνει το αργότερο εντός εξήντα  ( 60 )  ηµερολογιακών
ηµερών,  από  την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί
από τη Π.Ε. Σερρών.

Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται άµεσα µε

την προσκόµιση του οχήµατος στην Π.Ε. Σερρών.(Κωδικός  NUTS :EL526). 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της ΠΚΜ να µετατίθεται. Μετάθεση

γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη την παράδοση από τον

προµηθευτή στο συµβατικό χρόνο και αυτός έχει ειδοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την

Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογώντας παράλληλα και τους λόγους της καθυστέρησης. Ο χρόνος αυτός

µπορεί να µετατεθεί κατά το διπλάσιο διάστηµα. 

ΑΡΘΡΟ 7: 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή

Παραλαβής. Από την ως άνω επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται  

  στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της

απόρριψης και γνωµατεύει για το αν το είδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από την

Επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του είδους δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να

χρησιµοποιηθεί, τότε µε απόφαση της ΠΚΜ µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του, µε ή χωρίς

έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση της ΠΚΜ η Επιτροπή υποχρεούται

να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. 

ΑΡΘΡΟ 8:

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

        Η  Επιτροπή  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  κάθε  υπηρεσίας  µπορεί  σε  περίπτωση    

απόρριψης, ολικής ή µερικής, της παραγγελθείσας ποσότητας των υλικών να ζητήσει  

αντικατάστασή της µε άλλη, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από αυτήν. 

Η προθεσµία αυτή δε µπορεί να είναι µεγαλύτερη του ηµίσεως του συνολικού συµβατικού

χρόνου δηλ. τριάντα (30) ηµέρες. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη

του, ο προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης

παράδοσης. 

Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που

του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συµβατικός  χρόνος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόµενες

κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 9: 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το προς προµήθεια είδος θα είναι γνήσιο,  καινούργιο και τελείως αµεταχείριστο. 

Η συνολική δαπάνη της σύµβασης έως τη λήξη της ανέρχεται στο ποσό των ������ �  

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α για την οποία έχει γίνει δέσµευση πίστωσης που έχει  
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καταχωρηθεί µε α/α 1479 στο βιβλίο εγκρίσεων της υπηρεσίας (Α∆Α: 6ΚΩ87ΛΛ-ΦΤ6).

Η πηγή χρηµατοδότησης είναι ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας � 

Π.Ε. Σερρών και συγκεκριµένα οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 1731.α.01 του Φ.721, 

οικονοµικού έτους 2020. 

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

και σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Απαραίτητα για την πληρωµή δικαιολογητικά είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β) Τιµολόγιο-δελτίο αποστολής του προµηθευτή. 

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

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του

∆ηµοσίου και επιπλέον α) κράτηση ύψους 0,07% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το

άρθρο 4 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/15-09-2011), συν 3% Χαρτόσηµο επί αυτής και 20%  ΟΓΑ επί

του χαρτοσήµου και β) κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ για την κάλυψη των

λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο

350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, συν 3% Χαρτόσηµο επί αυτής και 20%  ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Οι ανάδοχοι οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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 αρµοδιότητας τους. 

ΑΡΘΡΟ 10: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

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

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

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

                                                                       ΑΡΘΡΟ 11: 

ΤΙΜΗΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η  Π.Ε. Σερρών θα πληρώσει την αξία του παραδιδόµενου από τον προµηθευτή είδους  

σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ. 

Η τιµή που αναφέρεται στον πίνακα ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

Στην πιο πάνω τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται: τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης του υλικού και οι νόµιµες

κρατήσεις. 

                                                                           ΑΡΘΡΟ 12:

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να

υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή

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

του αρµόδιου οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 13:

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που απορρέουν από

αυτή τη σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη

γνώµη του Εργοδότη που παρέχεται µόνον εγγράφως. 

AΡΘΡΟ 14: 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

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

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

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

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, 

αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στις Σέρρες. 

H παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 

                                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Αντιπεριφερειάρχης                                                                Για τον ανάδοχο

       Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη

διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονοµασία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας �Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 5009 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κων.Καραµανλή 36, Σέρρες, 621 10 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Αγγελίδης Κωνσταντίνος

- Τηλέφωνο: 2321350357 

- Ηλ. ταχυδροµείο: aggelidis@serres.pkm.gov.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):www.pkm.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του

σχετικού CPV): Προµήθεια 2 υπηρεσιακών βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων 1100 

έως 1400 cc CPV:34110000-1 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: ����������..  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ---- 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : ----- 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 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
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[��] 

[��] 

[��] 

[��] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
iii

; 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ�
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
ή

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό

των εργαζοµένων µε αναπηρία ή

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] 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: 

α) [��] 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):[��][��][��][��]

γ) [��] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον

επίσηµο κατάλογο
v
: 

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 ∆ 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; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): 

[��][��][��][��]

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης

από κοινού µε άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι

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

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού

φορέα 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 �): 

[��] 

�
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους

αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για

την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός

φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: 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) 

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

viii

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
ix

·

2. δωροδοκία
x,xi

·

3. απάτη
xii

·

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές

δραστηριότητες
xiii

·

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίας
xiv

·

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xv

.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες: 

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου

xvi
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): 

[��][��][��][��]
xvii

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

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) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού

[��] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): 

[��][��][��][��]
xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που

[] Ναι [] Όχι  
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που

λήφθηκαν
xxi

: 

[��] 

�
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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

xxii
, 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; ∆ιευκρινήστε: 

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 ;
xxiii

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): 
xxiv

[��][��][��]

�
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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:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού

και εργατικού δικαίου
xxv

; 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
xxvi

 : 

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: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα

δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων

σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [��][��][��]

[] Ναι [] Όχι

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

���������	
������οικονοµικός φορέας

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
xxviii

;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα

που λήφθηκαν:  

[..........��] 
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[] Ναι [] Όχι

[�...........] 

�������
��� ο οικονοµικός φορέας

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς

µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα

που λήφθηκαν: 

[��] 

���	���������������������	�����������	���

������σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία

ανάθεσης της σύµβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι

[.........�] 

�������	
����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
xxx

;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι

[...................�] 

[] Ναι [] Όχι

[�.................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη

πληµµέλεια
xxxi
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: 
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

[] Ναι [] Όχι
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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;  

�
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

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

xxxii
: 

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 α ή ενότητες Α έως ∆ 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 εγκατάστασήςxxxiii
; του:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

[�]

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

[��][��][��]

�

�

�

�

�
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                                             Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα

µέρη Ι � IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων

που αναφέρονται
xxxiv

, 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
xxxv

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [��]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

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

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

µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές

απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν

υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατοµµύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή

µειονεκτούντων ατόµων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 �Όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του

Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι

οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.� 

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

σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς

λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης

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

x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως

�διαφθορά�. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 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). 
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 

(ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

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

2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος

αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται

στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) �Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις�. 

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

Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και

για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και

προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), 

τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο

της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την

περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxiΛαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ 

εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που

λήφθηκαν.  

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

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

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

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ� εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους

δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο

αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, 

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

αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης

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

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

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 

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

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

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

Παράρτηµα αυτό.

xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv 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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