
 

 

 

Σελίδα | 1  

 

 

ESTIA 
Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 13849 

Α/Α : 40/2021Κ 

 

Μυτιλήνη, 16-03-2021 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : 

 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

 

Διεύθυνση  : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 

Διεύθυνση υποκ/ματος: Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς 

Τηλ. Επικοινωνίας : +30 22510 45577 (εσωτ. 4), +30 22510 22873, +30 23410 22272 

Fax   : +30 22510 45575 

E-mail   : procurement@iliaktida-amea.gr 

Ιστοσελίδα  : http://iliaktida-amea.gr/ 

Πληροφορίες  : Τμήμα Προμηθειών 

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Ρόκου Ίριδα, Καραμανώλη Δέσποινα, Τσουκαλάς Απόστολος 

 

Προϋπολογισμός: 58.064,52€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έργο: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με 

κωδικό ΟΠΣ 5083940 από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον 

Τεύχος Διακήρυξης 
 
Συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης δύο 
(2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά 
προσώπων και μίσθωσης δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo στο 
νομό Κιλκίς με εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 58.064,52€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Χρονική Διάρκεια: Έως 31-12-2021, με δυνατότητα παράτασης έως 31-03-2022 

 

Αναθέτουσα Αρχή ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σύμβαση ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

CPV 34100000-8 (Αυτοκίνητα οχήματα) 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

για την ανάθεση σύμβασης για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων 

τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για τη μεταφορά προσώπων και τη 

μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo στο νομό Κιλκίς, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

(του άρθρου 117 του ν.4412/16) 
 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ως προς το ακόλουθο σημείο: 

- Παράγραφος «2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ», 

σημείο «2.2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης»: ακυρώνεται όλη η παράγραφος που αφορά στη συμμόρφωση των 

προς μίσθωση οχημάτων με τα πρότυπα ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας) και ISO 39001 (Πρότυπο Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) (σελίδα 20). 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία  ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση  1ο ΧΛM. Ε.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ 

Πόλη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  81100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL411 

Τηλέφωνο  22510 45577 (εσωτ. 4), 22510 22873 

Φαξ  22510 45575 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.iliaktida-amea.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  Ι. Ρόκου, Δ. Καραμανώλη, Α. Τσουκαλάς 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  procurement@iliaktida-amea.gr 

Η αναθέτουσα αρχή, Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. Ε.Ο. 

Μυτιλήνης – Λουτρών. 

1.2. ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός φορέας που 

δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της 

απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και 

στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η στέγαση και υποδομές κοινής 

ωφέλειας, η κοινωνική μέριμνα και υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, 

πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. με παροχή καταλύματος. 

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α) Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής 

προσφορών για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία (αίτηση, υποδείγματα) 

διατίθενται για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του 

Διαδικτύου στη διεύθυνση (URL) : www.iliaktida-amea.gr/diagonismoi . 

http://www.iliaktida-amea.gr/
http://www.iliaktida-amea.gr/diagonismoi
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β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με έναν (1) από τους 

ακόλουθους τρόπους: 

 με ταχυδρομική αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα Αρχή (Διεύθυνση: 

1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, νομός Λέσβου ή 

Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, νομός Κιλκίς) ή  

 με δια ζώσης κατάθεση στο Τμήμα Προμηθειών της αναθέτουσας Αρχής 

(Διεύθυνση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, νομός 

Λέσβου ή Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, νομός Κιλκίς). 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους ανωτέρω αρμόδιους για 

πληροφορίες υπαλλήλους, στις προαναφερθείσες διευθύνσεις και τα τηλέφωνα +30 

22510 22873 (Ν. Λέσβος), +30 23410 22272 (Ν. Κιλκίς) ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνση 

procurement@iliaktida-amea.gr . 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

1.4.1. Είδος διαδικασίας  

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

ν.4412/16, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 

παρούσας, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη «Μίσθωση δύο (2) οχημάτων 

τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων (ωφελούμενων και προσωπικού) και 

μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 58.064,52 € (καθαρή αξία, δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.) 

1.4.2. Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κωδ. ΣΑ: 6552,  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» που έχει λάβει 

κωδικό MIS 5083940, με βάση την απόφαση ένταξης της δράσης με αρ. πρωτ. 609/02-03-

2021 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 
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1.5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων 

με κινητήρα πετρελαίου για τις μετακινήσεις προσώπων (ανήλικων ωφελούμενων και 

προσωπικού της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.), καθώς και η μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN 

Cargo, με σκοπό την υποστήριξη των μονάδων στέγασης ευπαθών ομάδων (αιτούντων 

άσυλο) που διαχειρίζεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Κιλκίς. Στόχος είναι η παροχή 

καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34100000-8, Αυτοκίνητα οχήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.064,52€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ο προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται  σε 

72.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%) και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια κατακύρωσης για τα 

είδη είναι: 

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

συνολικής προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021, με δυνατότητα παράτασης έως τις 31-03-2022, αποκλειστικά κατόπιν έγγραφης 

συμφωνίας μεταξύ των δύο (2) μερών. Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται 

να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2021, και σε περίπτωση παράτασης πριν τις 31-03-

2022, σε αιτιολογούμενη έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον ανάδοχο και 

απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του 

δεσμευθέντος ποσού για τα οικονομικά έτη 2021-2022, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της εν λόγω 

σύμβασης. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί μέχρι το τέλος του ορισμένου στην παρούσα 

διακήρυξη χρόνου, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης, χωρίς 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και με τους ίδιους όρους. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 
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1.6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» )», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

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

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1, 

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

9. του ν.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  

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

11. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

12. του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και 

ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 
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13. του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

14. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», 

15. του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007), 
που αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε από την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016. 

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

17. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

19. της ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» 

[Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014)], 

20. του οδηγού εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών 

Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας, 

21. του εσωτερικού κανονισμού για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων 
έργων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

22. της ανάγκης διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου για τη μίσθωση 

οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων και τύπου VAN Cargo (CPV: 34100000-8, 

Αυτοκίνητα οχήματα), για τις μονάδες στέγασης ευπαθών ομάδων (αιτούντων 

άσυλο) που διαχειρίζεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (Γεωγραφική Περιοχή Φορέα 

NUTS EL411) στο νομό Κιλκίς για την περίοδο υλοποίησης έως 31-12-2021, με 

δυνατότητα παράτασης έως τις 31-03-2022, 

23. του με αρ. πρωτ. 13836/11-03-2021 πρωτογενούς αιτήματος για τη μίσθωση δύο (2) 

οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και δύο (2) 

οχημάτων τύπου VAN Cargo στο νομό Κιλκίς, 

24. των α) από 17-08-2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, β) από 21-06-2018 έγκρισης των 

αποτελεσμάτων της διαβούλευσης επί των προδιαγραφών, γ) της υπ’ αριθμ.25η/11-
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03-2021 Απόφασης της Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος 

Διαγωνισμού, την έγκριση των όρων της διακήρυξης και τη συγκρότηση Επιτροπών 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Παρακολούθησης - Παραλαβής του Έργου.  

1.7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 16-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06-04-2021, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 17:00. 

3. Οι προσφορές κατατίθενται και πρωτοκολλώνται, υπόψιν Ρόκου Ίριδας (νομός Λέσβου) 

ή Γυριχίδου Μαγδαληνής (νομός Κιλκίς). 

4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 08-04-2020 και ώρα 10:00π.μ., 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν 

πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών την ως άνω ημέρα και ώρα ή δεν 

υποβληθεί καμία προσφορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 

η αποσφράγιση μετατίθενται σε νέα ημέρα και ώρα με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., 

τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη νέα καταληκτική ημερομηνία. 

5. Επισημαίνεται ότι απαιτούμενα στοιχεία / έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και 

τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής, προσκομίζονται με οποιοδήποτε τρόπο (προσωπικά, 

ταχυδρομικά ή με courier) στις εγκαταστάσεις του κτιρίου της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., στη 

διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη, στο Τμήμα Προμηθειών 

της αναθέτουσας, ή στο υποκατάστημα που διατηρεί η αναθέτουσα στο νομό Κιλκίς, στη 

διεύθυνση Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, νομός Κιλκίς, σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, email) 

ΠΡΟΣ: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟN ΥΠ’ ΑΡ. 40/2021Κ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN CARGO” 

Οι έντυπες προσφορές, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους (προσωπικά, 

ταχυδρομικά ή με courier), πρέπει να έχουν παραδοθεί και καταχωρηθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής το αργότερο έως την ανωτέρω καταληκτική 
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ημερομηνία και ώρα (Τρίτη, 06-04-2021, 17:00). Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. έως την ως άνω 

καταληκτική ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες 

στα πρακτικά. 

1.8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 

Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η διακήρυξη είναι καταχωρημένη και στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/ . 

1.9. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 

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

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

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

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

επιλεγούν  

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

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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δ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των ωφελούμενων στις δομές της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., που έρχονται εις 

γνώση τους στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας σύμβασης. 

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 παροχή των υπηρεσιών, 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 σχετικά με τη μίσθωση χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δε δεσμεύει την 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.1.1. Έγγραφα της συμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης υπηρεσιών μίσθωσης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η  παρούσα διακήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. Συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

3. Τα έντυπα υποβολής συμπληρωμένα [το διαμορφωμένο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), Δικαιολογητικά, Αίτηση, Υπόδειγμα Τεχνικής 

Προσφοράς, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς] 
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2.1.2. Επικοινωνία - πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης, καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, διατίθεται 

ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/. 

Όλα τα έντυπα της διακήρυξης διατίθενται και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής στου νομούς Λέσβου και Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως 

Παρασκευή) και ώρες 09:00 - 17:00. Για την παραλαβή των τευχών ο ενδιαφερόμενος 

αναλαμβάνει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

καταθέσουν έμβασμα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 

αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 

τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.  

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., τα 

ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή 

εκτέλεση της σύμβασης.   

2.1.3. Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών για 

το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης υποβάλλοντας εγγράφως το αίτημά τους (με 

επιστολή ή fax ή email στο procurement@iliaktida-amea.gr), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 

31-03-2021. Την Πέμπτη 01-04-2021 θα ακολουθήσει γραπτή ανακοίνωση που θα 

συμπεριλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις που 

δόθηκαν. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με τρόπο διάφορο του 

προαναφερθέντος, δε θα εξετάζονται. 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των ζητηθέντων 

πληροφοριών ή των αλλαγών.  

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188).  

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

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

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 

τέτοια υπηρεσία.  

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

περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική.  

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

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5. Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ 
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και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

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

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

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

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

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: ζ1) 

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ζ2) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία 

της σχετικής διακήρυξης 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

2.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων, τα μέλη των οποίων είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος - μέλος της Ένωσης,  

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

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

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 
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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 και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις 

παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

2.2.2. Λόγοι αποκλεισμού 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής. 

2. Όσοι δεν καταθέσουν και δεν πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούν τα  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

3. Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 

43.1 του ΠΔ 60/2007 και στο π.δ. 118/2007 που καταργήθηκε με το άρθρο 377 παρ.1 περ. 59 

του ν. 4412/2016, η ουσία της οποίας ρύθμισης αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε από 

την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα, η αναθέτουσα 

αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

όταν αποδεικνύεται, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι 

γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος 

του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42) 

β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48) 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79


 

 

 

Σελίδα | 19  

 

 

ESTIA 
Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 

ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) 

ζ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 

(Α΄ 215) 

η) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 

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

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό.  

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

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

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

με αμετάκλητη απόφαση. 

1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

2. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

3. Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα 

του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.  

2.2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι εκμισθωτές και οι κατασκευαστές των προσφερόμενων οχημάτων για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 9001 

(Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 39001 (Πρότυπο Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας), 

από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το 

πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης: ο 

κατασκευαστής πρέπει να είναι πιστοποιημένος στο πεδίο εφαρμογής της παραγωγής 

οχημάτων και ο εκμισθωτής τουλάχιστον για την εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Για 

υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς, οι οποίοι εδρεύουν σε άλλα κράτη ‐ μέλη, 

καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της 
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ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: 

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2. και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.3., και 2.2.4. της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 

4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr), (www.hsppa.gr) και της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/ .  

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

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2. της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης .  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

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

  

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα  

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

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1. έως 2.2.4., κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 

ν.4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

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

σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 .  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  

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

οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά1:  

                                                           

 

1Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.  
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
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α) για την παράγραφο 2.2. απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ειδοποίησης αναδόχου. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,  

β) 1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

                                                           

 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  



 

 

 

Σελίδα | 24  

 

 

ESTIA 
Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 

υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο / ΓΕΜΗ. 

2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 

παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα σε ισχύ 

πιστοποιητικά  

Β.2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/-α πρόσωπο/-α που δεσμεύει/-ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/-ων ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου εκπροσώπου.  

Β.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 

2 του ν.4412/2016. 

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον τα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος ΙΙ, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά 

(τιμές χωρίς Φ.Π.Α. και τέλη ταξινόμησης) όπως εκείνη προκύπτει από το συνολικό άθροισμα 

των ακόλουθων συναρτήσεων, ήτοι: 

A. του μισθώματος δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα πετρελαίου 

(Μπ) προστιθέμενο με το ύψος του ποσού απαλλαγής στην περίπτωση μικτής ασφάλισης 

διαιρεμένο δια τρία (3)  

Μπ +  
ύψος ποσού απαλλαγής

3
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B.  του μισθώματος δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo πετρελαίου (Μc) προστιθέμενο με το 

ύψος του ποσού απαλλαγής στην περίπτωση μικτής ασφάλισης διαιρεμένο δια τρία (3) 

Μc +  
ύψος ποσού απαλλαγής

3
 

 

2.4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της 

διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

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

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν 

εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της προθεσμίας του άρθρου 1.7. της 

διακήρυξης είτε (α) με κατάθεση αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους, είτε (β) με αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στα στοιχεία: «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε., δ/νση: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη ή στο 

υποκατάστημα που διατηρεί η αναθέτουσα αρχή στο νομό Κιλκίς, στα στοιχεία:  

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., δ/νση: Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς. 
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Κατά την υποβολή τους, οι προσφορές πρωτοκολλώνται. Προσφορές που πρωτοκολλώνται 

μετά την ορισμένη κατά το άρθρο της παρούσας διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δε 

λαμβάνονται υπόψη, αλλά χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες και δεν αποσφραγίζονται. Η 

ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, 

με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός του ορισμένου χρονικού πλαισίου. 

Η αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς 

ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του/της ……………………..……… (επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου) 

για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων 

και δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo 

με αναθέτουσα αρχή την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας 

του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή την επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο 

φυσικού προσώπου) και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, fax, email). 

2.4.3. Φάκελος Συμμετοχής 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

καλύπτοντας όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται. Εντός του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς περιλαμβάνονται δυο (2) επιμέρους, ανεξάρτητοι, σφραγισμένοι φάκελοι: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα, 
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β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε δύναται να ανοιχθεί 

χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», στον οποίο εσωκλείονται μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Για την 

οικονομική προσφορά χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

που διατίθεται ηλεκτρονικά. Το πρότυπο (σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να 

συμπληρωθεί, δηλώνοντας το προσφερόμενο όχημα και αναγράφοντας την τιμή. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν, επίσης, ο καθένας τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

του/της ……………………..……… (επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου) 

για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων 

και δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo 

και 

Οικονομική Προσφορά 

του/της ……………………..……… (επωνυμία εταιρείας ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου) 

για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων 

και δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo 

Προσφορές που δεν είναι σωστά συμπληρωμένες θα απορρίπτονται ως ελλείπεις. 

Σε περίπτωση που ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» δεν είναι πλήρης, ο φάκελος με 

την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται.  

2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής») 

Ο (υπο)φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ταξινομημένα 

μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται: 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) 

2. Τεχνική Προσφορά βάσει του υποδείγματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III). H τεχνική προσφορά 

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

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, μέρους Α της διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
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των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  

3. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) 

4. Φορολογική Ενημερότητα  

5. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

6. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τον εκμισθωτή: 

- Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα.  

- Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου 

Λήψης Αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή 

διακοπής του διαγωνισμού. 

7. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τις τεχνικές προδιαγραφές 

των οχημάτων: 

- Τα οχήματα που προσφέρονται συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης. 

2.4.3.2. Οικονομική προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Οικονομική 

Προσφορά») 

Ο (υπο)φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Συμπληρωμένο το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), 

υπογεγραμμένο και σφραγισμένο κατάλληλα.  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται η προσφερόμενη τιμή (μηνιαίο μίσθωμα) για το κάθε 

είδος (VAN εννέα θέσεων με κινητήρια πετρελαίου και VAN cargo με κινητήρια πετρελαίου) 

άνευ του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€). 

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 

σύμβασης προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  

Οι προσφερόμενες (συμφωνηθείσες) τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, 

αναθεώρησης ή αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
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Ως απαράδεκτες, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 

οργάνου, θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ (€) ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ (€) προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.4. Χρονική ισχύς προσφορών 

Η χρονική ισχύς των προσφορών θα πρέπει να έχει διάρκεια από την υπογραφή της 

σύμβασης έως τουλάχιστον και 31-12-2021. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Μετά τη λήξη του ως άνω ορίου χρόνου ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας απαιτείται, οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και 

την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του προαναφερθέντος 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

2.4.5. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις, 

προσφορά:  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.1. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.3.2. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικής προσφοράς), 

2.4.4. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  

β) η οποία δεν ανταποκρίνεται στα αναγραφόμενα του άρθρου 18 και 91 του ν.4412/16, 

γ) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα: 
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1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 

4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης 

5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη, 

 

δ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης 

γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα με τον οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει 

κακή προηγούμενη συνεργασία για παροχή υπηρεσιών, 

θ) η οποία είναι υπό αίρεση. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ– ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

3.1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 

μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.7. της παρούσης. Η 

παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 

εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές 

κατά το άρθρο 2.4.2. της παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο 

πρωτόκολλο, όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως 

φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, 

μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για 

να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη 

της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2. της παρούσης, 

αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών 

συμμετοχής.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε αξιολόγηση 

αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων: 

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

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 

προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο 
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έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα 

αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και 

β στάδια γίνονται ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄, οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την 

αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 

άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 

κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 

κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους 

προσφέροντες.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της επιτροπής. 

Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά (τιμές μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.).  

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/ και θα αναφέρει τον επιτυχόντα 

προσφέροντα, καθώς και την τιμή που προσέφερε ο επιλαχών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα στα 

στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης 

καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους 

μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.  

Η σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς 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 προσφορά και τη διακήρυξη, κατά 

φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και ισχύει αυτών πλην κατά δήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την 

ανακοίνωση της κατακύρωσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή 

θα υπογράψει σύμβαση με τον επόμενο υποψήφιο ανάδοχο. 

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

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

προσφορά. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του συνολικού ποσού της σύμβασης. Η χρονική 

διάρκεια πρέπει να έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη της σύμβασης.  

http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/
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Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη διακήρυξη και την προσφορά του ανάδοχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επιπροσθέτως, 

επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της σύμβασης ορίζεται η ελληνική. Το σύνολο των 

εγγράφων που απορρέουν από τη σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του ανάδοχου, το 

κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

3.4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 

σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 

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

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

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, 

υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

3. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

3.5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 
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α. να ματαιώσει, ακυρώσει ή διακόψει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 του 

διαγωνισμού, 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης, 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες 

διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, 

δ. σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας ανάθεσης, δύναται να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

3.6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

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

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (κατόπιν ενημέρωσης από την αναθέτουσα 

αρχή). Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
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3.7. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο εκμισθωτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, 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 συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 

σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

4.2.1. Τρόπος πληρωμής 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της παροχής υπηρεσιών 

εκμίσθωσης με βάση την οικονομική προσφορά του και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. όπως ορίζεται 

κατά την ημέρα παροχής των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τη χρηματοροή της δράσης και 

με την προσκόμιση όλων των προβλεπόμενων από το νόμο παραστατικών και 

δικαιολογητικών από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

εγκρίνουν την πληρωμή. 
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4.2.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εξυπηρετήσει, φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

οχήματα ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που του έχει δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 4.2.5. της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

 

α) το όχημα δε φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, 

 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται 

από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας Επιπλέον 

μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που το όχημα φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα οχήματα που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
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επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των οχημάτων που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση -  

παράδοση ή αντικατάσταση των οχημάτων, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 

ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

προϊόντος, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση 

από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

4.2.3. Χρόνος - τρόπος - τόπος παράδοσης και παραλαβής οχημάτων  

Η παραλαβή του εκάστοτε οχήματος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται 

για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται από την προαναφερθείσα Επιτροπή μέσα στους κατωτέρω 

καθοριζόμενους χρόνους: τριάντα (30) ημέρες. Αν η παραλαβή των οχημάτων και η σύνταξη 

του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον 

οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 

κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. που παραλαμβάνει τα οχήματα αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι, παρουσία του 

αναδόχου.  

Ο ανάδοχος πρέπει κατά την παράδοση του εκάστοτε οχήματος να επιδείξει την ύπαρξη και 

συμφωνία των όσων αναφέρονται στην Τεχνική του Προσφορά καθώς και στα φυλλάδια και 

σχεδιαγράμματα που κατέθεσε με αυτήν. 

Α. Μακροσκοπικός έλεγχος  

Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα 

παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής διά 

γυμνού οφθαλμού. 

Β. Πρακτική δοκιμασία  

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος από οδηγό της 

αναθέτουσας αρχής σε διαδρομή που θα οριστεί με τον ανάδοχο και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από δέκα (10) χιλιόμετρα και ανώτερο των πενήντα (50) χιλιομέτρων, όπου 

γίνεται έλεγχος της καλής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής 

λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των συστημάτων 

θέρμανσης-ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. 

Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου 

ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση διαρροών. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος με την παράδοση του οχήματος υποχρεούται να παραδώσει (πλέον των όσων 

αναφέρονται κατωτέρω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I): 

 

- Εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος στην Ελληνική γλώσσα.  

- Βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών στην Ελληνική / και Αγγλική γλώσσα.  

 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του οχήματος με παρατηρήσεις απόρριψης του 

οχήματος) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.  

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Όχημα που απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραλειπτέο, με βάση τους ελέγχους που 

πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να παραπέμπεται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
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αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν 

σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.  

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 

τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.  

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη.  

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 

τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

4.2.4. Απόρριψη προϊόντων – πλημμελής ποιότητα - αντικατάσταση 

Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε τα 

οχήματα επιστρέφονται στον ανάδοχο προς αντικατάσταση. Εάν αδυνατεί ο ανάδοχος να 

αντικαταστήσει τα οχήματα λύνεται η σύμβαση. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του αντικειμένου της σύμβασης, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού 

χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 

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

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Η επιστροφή του αντικειμένου που απορρίφθηκε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

4.2.5. Εγγυημένη λειτουργία παροχής υπηρεσίας 

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

λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης 

λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στη σύμβαση.  
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 

καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 

όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, 

η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

4.2.6. Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

4.2.7. Διάρκεια της σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής έως τις 

31-12-2021, με δυνατότητα παράτασης έως τις 31-03-2022 αποκλειστικά κατόπιν έγγραφης 

συμφωνίας των δύο (2) μερών. 

4.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον συντάσσονται 

τροποποιητικές συμβάσεις μεταξύ των μερών ορίζοντας τις αλλαγές, και αποκλειστικά 

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

4.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

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

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
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έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

Περιβάλλον της σύμβασης και συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας της αναθέτουσας 

αρχής 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, είναι ένας κοινωνικός φορέας που 

δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της 

απασχόλησης και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και 

στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (στο εξής: ο φορέας ή η αναθέτουσα οργάνωση ή αναθέτουσα αρχή) 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή (άνευ Φ.Π.Α.), με υποβολή των προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους για την 

«Ανάθεση σύμβασης μίσθωσης δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για τη 

μεταφορά προσώπων και μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo». Αναλυτικά, το 

αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αναθέτουσα Οργάνωση  

Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», με ΑΦΜ 

090359304, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 81100. 

 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  

Η αναθέτουσα οργάνωση.   
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Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  

Οι κ. Ρόκου Ίριδα, Καραμανώλη Δέσποινα και Τσουκαλάς Απόστολος που παρέχουν σχετικές 

με το διαγωνισμό πληροφορίες στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 22510 45577 

(εσωτ.4), +30 22510 22873 και +30 23410 22272 και το email procurement@iliaktida-amea.gr 

από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.  

 

Διακήρυξη  

Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

και πιο συγκεκριμένα 

 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΕΥΔ  

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς  

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: αίτηση 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: υπόδειγμα σύμβασης 

 

Έργο  

«Ανάθεση σύμβασης μίσθωσης δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για τη 

μεταφορά προσώπων και μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo». 

 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

Το συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση και 

την αξιολόγηση των προσφορών και έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

 

Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης  

Το συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που είναι αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση 

των προσφορών και έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

 

Προσφέρων  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 

υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή. 

 

Εκπρόσωπος  

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, ή πρόσωπο 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr


 

 

 

Σελίδα | 45  

 

 

ESTIA 
Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 

εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

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 ως 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 οργάνωση, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

 

Κατακύρωση  

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της 

προμήθειας 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 οργάνωση ως πιθανή ετήσια δαπάνη για την υλοποίηση 

της προκηρυσσόμενης προμήθειας. 

 

Συμβατικό Τίμημα  

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  

Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, που έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της 

εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. 

  



 

 

 

Σελίδα | 46  

 

 

ESTIA 
Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Ο σκοπός του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για τη μίσθωση 

δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωση δύο 

(2) οχημάτων τύπου VAN Cargo, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με 

κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 

της αναθέτουσας αρχής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της οργάνωσης 

http://iliaktida-amea.gr/  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων 

με κινητήρα πετρελαίου και δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo με κινητήρα πετρελαίου, 

στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από 

τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης. 

Τα παραπάνω οχήματα κατατάσσονται στον παρακάτω κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 34100000-8 (Αυτοκίνητα οχήματα). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Τα οχήματα πρέπει να είναι δοκιμασμένα, μεγάλης αντοχής, και αξιόπιστα για 

λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες, με μικρή συχνότητα βλαβών και με έως 150.000 χλμ. 

2. Τα προσφερόμενα οχήματα και ο εξοπλισμός που θα φέρουν πρέπει να είναι 

ελαφρώς μεταχειρισμένα, με χρονολογία κατασκευής όχι παλαιότερη του έτους 2015. 

Κατά την παραλαβή, ο σχετικός έλεγχος θα περιλαμβάνει και επίσημη βεβαίωση του 

κατασκευαστή για το έτος κατασκευής και τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων 

(αριθμός σειράς, πλαισίου, μηχανής). 

http://iliaktida-amea.gr/
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3. Τα οχήματα τύπου VAN και τύπου VAN Cargo να έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης 

πετρελαίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

4. Το όχημα τύπου VAN για τη μεταφορά προσώπων θα είναι εννέα (9) θέσεων. 

5. Το όχημα τύπου VAN Cargo θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο (κατά μήκος) σε δύο 

χώρους:  

α. Στην καμπίνα οδηγού / συνοδηγών (μπροστινό μέρος οχήματος) και 

β. το χώρο φόρτωσης (πίσω μέρος οχήματος) για τη μεταφορά προϊόντων. 

6. Τα οχήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με το νομικό πλαίσιο του Κ.Ο.Κ. του 

ελληνικού κράτους (έλεγχος ΚΤΕΟ, Τέλη Κυκλοφορίας). 

7. Το όχημα τύπου VAN εννέα (9) θέσεων θα πρέπει να είναι κινητήρας πετρελαίου 1600cc. 

8. Το όχημα τύπου VAN Cargo θα πρέπει να είναι κινητήρας πετρελαίου έως 2500cc, με 

μήκος οχήματος 4.500 χιλ. ως 4.830 χιλ., μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως περίπου 900 κιλά, 

σχάρα στην οροφή, πλαϊνή πόρτα συρόμενη και πίσω πόρτα αναγόμενη. 

9. Ο προσφοροδότης θα είναι υπόχρεος να αντικαταστήσει το όχημα σε περίπτωση βλάβης 

εντός έξι (6) ωρών από την στιγμή ανακοίνωσης του προβλήματος, με όχημα ιδίων ή 

καλύτερων προδιαγραφών από το όχημα που έχει υποστεί τη βλάβη, καθώς και 

ενημέρωσης της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τους προγραμματισμένους ελέγχους SERVICE 

των οχημάτων.  

10. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας για όλους τους 

επιβαίνοντες, καθώς και Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS). 

11. Στις προσφορές να παρέχονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία και οι όροι των 

προδιαγραφών. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει τεχνικά φυλλάδια που να 

παρέχουν επαρκή και ακριβή στοιχεία. 

12. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία (1) συνολική αναλυτική προσφορά για 

τα διαφορετικού τύπου / είδους οχήματα μετά του εξοπλισμού που θα φέρει έκαστο. 

Συγκεκριμένα, η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το μίσθωμα δύο (2) οχημάτων τύπου 

VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα πετρελαίου και δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo 

με κινητήρα πετρελαίου. 

13. Οι ποσότητες που θα μισθώσει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. είναι οι εκτιμώμενες για το 

χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2021, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι 31-03-2022, παρέχοντας τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να 

αιτηθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη περισσότερα ή λιγότερα οχήματα από τα 

προαναφερθέντα, βάση της χρηματοροής της δράσης. 

14. Η τιμή του προσφέροντα θα πρέπει να αναφέρεται χωρίς Φ.Π.Α., να είναι υπολογισμένη 

σε ευρώ (€) και να δίνεται ανά τύπο οχήματος. 

15. Ο προσφοροδότης υποχρεούται να έχει ασφαλίσει τα οχήματα (μικτή ασφάλιση). Σε 

περίπτωση ύπαρξης ορίου απαλλαγής ασφάλισης, δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 

500€. Σε περίπτωση μικτής ασφάλειας, ήτοι κάλυψη ιδίων ζημιών, συμφωνείται η 
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ασφάλιση των οχημάτων ως εξής: μικτή ασφάλεια με μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών 

στο ποσό που θα ορίσει ο οικονομικός φορέας στην προσφορά του, με ανώτατο όριο τα 

500€. Οι ασφαλιστικές καλύψεις να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, αλλά όχι 

περιοριστικά, καλύψεις για: (α) αστική ευθύνη προς τρίτους για θάνατο και σωματικές 

βλάβες, (β) υλικές ζημιές μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική νομοθεσία οριζόμενο ποσό, 

(γ) ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων, (δ) οδική βοήθεια, (ε) θραύση κρυστάλλων, (ζ) 

ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, (η) νομική προστασία. 

16.  Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η αναθέτουσα αρχή, θα 

πρέπει να επιτρέπεται στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε δικό της 

συνεργείο. 
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Α.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

1.1. Κινητήρας - κατανάλωση  

1.1.1. Καύσιμο κινητήρα: πετρέλαιο (ντίζελ) 

1.1.2. Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον Euro 5b 

1.1.3. 

Διαθέτει πετρελαιοκινητήρα (ντίζελ), υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι και 170 gr/km C02 υδρόψυκτος, κυβισμού 

1600 και άνω κυβικών εκατοστών. Hp 120 και άνω 

1.1.4. 
Η απαιτούμενη - αποδιδόμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 74 Kw και η μεγίστη ροπή στρέψης 

τουλάχιστον 170 Νm, υπολογιζόμενα κατά την οδηγία 89/491/EEC 

1.1.5. Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 6,6 lt/100km  

1.2. Σύστημα διεύθυνσης  

1.2.1. Τιμόνι μηχανικό με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος 

1.3. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης  

1.3.1. Μονό διαφορικό τουλάχιστον  

1.3.2. 
Μηχανικό (προτιμητέο) πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων εμπρός και μίας (1) όπισθεν ή 

αυτόματο  

1.3.3. Ο συμπλέκτης είναι υδραυλικός 

ΑΜΑΞΩΜΑ - ΧΩΡΟΙ - ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

2.1. Χώροι 

2.1.1. 

Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος (τύπου VAN), 

καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά εννέα (9) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του 

οδηγού) 

2.1.2. 

Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος (τύπου VAN 

Cargo), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά τριών (3) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου 

του οδηγού) και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 550 κιλών (kg) και έως περίπου 900 κιλών 

(kg) 

2.1.3. 
Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου φόρτωσης περίπου τριών 

κυβικών μέτρων (2.81 m3) 

2.1.4. Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει σχάρα στην οροφή 

2.1.5. Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμη επιφάνεια φόρτωσης 1.95m 

2.1.6. 
Το υπό προμήθεια όχημα διαθέτει δύο (2) πίσω πόρτες για να διευκολύνεται η φόρτωσή 

του. μία πλαϊνή πόρτα συρόμενη και μία πίσω πόρτα ανοιγόμενη 
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2.1.7. 
Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει άδεια για τρεις (3) επιβάτες, ήτοι δύο (2) συν 

ένας (1) ο οδηγός, καθώς και έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα 

2.1.8. 
Το υπό προμήθεια όχημα είναι όχι παλαιότερης κατασκευής του 2015 και έως 150.000 χλμ. 

κατά την παράδοση 

2.2. Φώτα 

2.2.1. Φώτα, προβολείς, προβολείς ομίχλης κλπ. σύμφωνα με τον ΚΟΚ 

2.2.2. Ρυθμιζόμενος φωτισμός στην καμπίνα οδηγού τουλάχιστον  

2.2.3. Φωτισμός οπισθοπορείας  

2.2.4. Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από τη θέση του οδηγού  

2.3. Τροχοί  

2.3.1. 
Τέσσερα (4) ελαφρώς μεταχειρισμένα τεμάχια ελαστικών, γνωστής και αναγνωρισμένης 

εταιρείας  

2.3.2. Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων 

2.3.3. Ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών ελάχιστο  

2.4. Χρώμα  

2.4.1. Ασημί ανοικτού χρώματος ή λευκό ή μπλε ή μαύρο ή κόκκινο 

2.5. Σύστημα ανάρτησης 

2.5.1. 

Ανεξάρτητο και στους τέσσερις τροχούς, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό 

ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των 

επιβαινόντων με αντιστρεπτική ράβδο, καθώς και ανάρτηση τύπου Mc Pherson εμπρός 

2.5.2. Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESP 

2.6. Αμάξωμα 

2.6.1. 

Το αμάξωμα είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με πλήρη αντισκωριακή προστασία 

κατά το στάδιο της κατασκευής του. Είναι απαραίτητη δε η ενίσχυσή του σε ιδιαίτερα 

ευπαθή και βασικά σημεία, όπως για παράδειγμα στους θόλους των τροχών, στα σημεία 

συνδέσεων και στις δοκούς  

2.6.2. 

Διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) συνήθους τύπου με κλείθρο 

και αυτόματο κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ασφαλιζόμενες και με ηλεκτρικά παράθυρα με 

κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX  

2.6.3. 
Διαθέτει συρόμενη πόρτα με άνοιγμα τουλάχιστον ενός (1) μέτρου (m) στην πλευρά του 

συνοδηγού 

2.6.4. Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα  

2.6.5. Τα παράθυρα του οχήματος να είναι ασφαλείας TRIPLEX  

2.6.6. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός  

2.6.7. Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι  

2.6.8. Σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer)  
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2.7. Καμπίνα 

2.7.1. Άνετη επιβίβαση - αποβίβαση του οδηγού και των επιβατών  

2.7.2. 
Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στη χρήση και στο 

καθάρισμα  

2.7.3. Δάπεδο επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας  

2.7.4. Προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα  

2.7.5. Εργοστασιακός κλιματισμός 

2.7.6. Ικανό χώρο για μικροαντικείμενα  

2.7.7. Υποβραχιόνια και χειρολαβές στήριξης στο χώρο οδηγού  

2.7.8. 
Εγκατεστημένο Radio / CD player / περιφερειακά ηχεία κατάλληλης ισχύος / Παγκόσμιο 

Σύστημα Εντοπισμού (GPS) 

2.7.9. Θήκες και επαρκής χώροι αποθήκευσης για μικροαντικείμενα  

2.7.10 
Πλήρη όργανα ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, στροφόμετρο, μετρητή χιλιομέτρων, 

μετρητή ταχύτητας και γενικά όλα τα απαραίτητα όργανα για ασφαλή οδήγηση.  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

3.1. 
Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή 

ενεργητική και παθητική ασφάλεια 

3.2. Αερόσακοι οδηγού  

3.3. Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες με προεντατήρες και ρυθμιστή δύναμης 

3.4. 
Διπλού κυκλώματος υδραυλικά ενισχυμένα με SERVO, δισκόφρενα αεριζόμενα εμπρός, 

δισκόφρενα πίσω και μηχανικό χειρόφρενο στους πίσω τροχούς 

3.5. 
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S. τελευταίας γενιάς καθώς και όλα τα συνεργαζόμενα 

συστήματα ασφαλείας 

3.6. 

Η όλη κατασκευή του οχήματος πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που απορρέουν από τις 

ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών το συγκεκριμένο τύπο οχήματος. 

Επίσης είναι τέτοια, ώστε κατά τη μεταφορά του προσωπικού και των εμπορευμάτων να 

προσφέρουν ασφάλεια, άνεση και προστασία 

3.7. 

Στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται οπωσδήποτε, 

πυροσβεστήρας αυτοκινήτου, κιβώτιο παροχής "πρώτων βοηθειών", γιλέκο φωσφοριζέ, 

τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα, εφεδρικός τροχός, ανάλογα και επαρκή εργαλεία 

επισκευής καθώς και ένα ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για την χειμερινή περίοδο 

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1. 
Το όχημα θα παραδοθεί στο χώρο της αναθέτουσας αρχής στο νομό Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, 

το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

4.2. 

Το προσφερόμενο είδος έχει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης 

του κατασκευαστή του, η οποία και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις αναγκαίες 

απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες  
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4.3. 

Το όχημα είναι γνωστής μάρκας και θα παραδοθεί στην αναθέτουσα αρχή προς 

κυκλοφορία, αφού ο ανάδοχος έχει διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες για την κυκλοφορία 

του, με ευθύνη του και δαπάνη του 

4.4. 

Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 

παράδοσης του οχήματος. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες 

αναγκαίες για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμοί, μεταφορικά, διάφορα 

λοιπά έξοδα κ.λπ.) 

4.5. 

Στη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που δεν προέρχεται από 

άμεσο λάθος του προσωπικού της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το όχημα θα αντικαθίσταται 

δωρεάν και σε ανώτατο διάστημα έξι (6) ωρών, με ίδιο, αντίστοιχων ή καλύτερων 

προδιαγραφών όχημα 

4.6. 
Υπάρχει εγγύηση - δήλωση του αναδόχου για την υποστήριξη του οχήματος σε γνήσια 

ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο service για το διάστημα ισχύος της σύμβασης 

4.7. 
Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η αναθέτουσα αρχή, ο 

ανάδοχος δέχεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε δικό της συνεργείο 

4.8. 
Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Τελωνείου με ημερομηνία 

παραγωγής και αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα 

4.9. Έγκριση τύπου οχήματος και αναγκαία πιστοποιητικά ΚΤΕΟ  

 

Μεθοδολογία υλοποίησης  

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης:  

Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2021, με δυνατότητα 

παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης έως τις 31-03-2022. Ο χρόνος παράδοσης των 

οχημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: 

Τα οχήματα θα πρέπει να παραδοθούν στο χώρο της αναθέτουσας αρχής στο νομό Κιλκίς, 

στην οδό Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100. 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του 

αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα 

ελέγχου ποιότητας του παραδοτέου (μακροσκοπικός και λειτουργικός έλεγχος). 

 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη  

Η περίοδος συντήρησης για το εκάστοτε όχημα που θα παραδοθεί, θα καλύπτει όλη την 

περίοδο της σύμβασης από την ημερομηνία σύνταξης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 
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οχήματος από την αναθέτουσα αρχή μέχρι το τέλος της χρονικής ισχύς της σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανανέωσης. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση: 

Η μίσθωση του συνόλου των οχημάτων, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 

2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ (€): 

58.064,52 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και  

72.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

ΜΕΡΟΣ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗi ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) / Αναθέτοντα 

Φορέα (ΑΦ) 

- Ονομασία: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 100033788 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 

Μυτιλήνη, ΤΚ 81100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ρόκου Ίριδα, Καραμανώλη Δέσποινα, Τσουκαλάς Απόστολος 

- Τηλέφωνο: +302251045577, +302251022873 (Μυτιλήνη), +302341022272 (Κιλκίς) 

- Ηλ. Ταχυδρομείο: procurement@iliaktida-amea.gr 

- Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου: http://iliaktida-amea.gr/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της σύμβασης 

Μίσθωση οχημάτων τύπου VAN εννέα θέσεων για τη μεταφορά προσώπων και μίσθωση 

οχημάτων τύπου VAN Cargo, με σκοπό την υποστήριξη της οργάνωσης των μονάδων 

στέγασης ευπαθών ομάδων (αιτούντων άσυλο) που διαχειρίζεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

στο νομό Κιλκίς. Στόχος είναι η παροχή καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών προς τους 

ωφελούμενους, σε επίπεδο κάλυψης ειδών βασικής υλικής συνδρομής προκειμένου να 

αμβλυνθούν οι συνέπειες της κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών, συμβάλλοντας 

άμεσα στην εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» 

με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34100000-8  

- Κωδικός στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21PROC008287085 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

40/2021Κ 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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ΜΕΡΟΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πλήρης Επωνυμία: [συμπληρώστε] 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ): 
(εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει) 

[συμπληρώστε] 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: [συμπληρώστε] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: [συμπληρώστε] 

Τηλέφωνο: [συμπληρώστε] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [συμπληρώστε] 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου): 
(εφόσον υπάρχει) 

 
[συμπληρώστε] 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;  

 

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; 

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

 

[συμπληρώστε] 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[συμπληρώστε] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο / 

Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 

[   ] Ναι     [   ] Όχι     [   ] Άνευ αντικειμένου    
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φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ) επιλογής); 

Εάν ναι:  

 

Απαντήσετε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το ΜΕΡΟΣ 

5 κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το ΜΕΡΟΣ 6.  

 

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση:  

 

α) [συμπληρώστε] 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [συμπληρώστε] 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοv:  

 

γ) [συμπληρώστε] 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

 

 

δ) [   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν όχι:  

 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο ΜΕΡΟΣ 4, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  
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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 τον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;  

 

ε) [   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.  

Εάν ναι:  

 

 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα κ.ο.κ.): 

 

α) [συμπληρώστε] 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

 

β) [συμπληρώστε] 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  

γ) [συμπληρώστε] 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.  

[συμπληρώστε] 
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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: 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (εφόσον υπάρχει) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ονοματεπώνυμο [συμπληρώστε] 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[συμπληρώστε] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:  [συμπληρώστε] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [συμπληρώστε] 

Τηλέφωνο: [συμπληρώστε] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [συμπληρώστε] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό κ.ο.κ.): 

[συμπληρώστε] 

 

 

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο ΜΕΡΟΣ 4 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο ΜΕΡΟΣ 5 κατωτέρω;  

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ 3, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους 

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.  
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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 ΜΕΡΗ 4 και 5 για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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: 
[συμπληρώστε]  

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ 3 για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 
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ΜΕΡΟΣ 3: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

 

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

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix 

 Δωροδοκίαx, xi 

 Απάτηxii 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv 

 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 

ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

 

 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

α) Ημερομηνία: [συμπληρώστε] 

σημείο/-α: [συμπληρώστε] 
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σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

 

λόγος/-οι: [συμπληρώστε] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

 

β) [συμπληρώστε] 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση:  

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[συμπληρώστε] 

και σχετικό/-ά σημείο/-α [συμπληρώστε] 

 

 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[συμπληρώστε] 

 

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

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 
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 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφέρετε: 

 

  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται:  

 

α) [συμπληρώστε] α) [συμπληρώστε] 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  

 

β) [συμπληρώστε] β) [συμπληρώστε] 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων;  

  

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης;  

 

γ.1) [   ] Ναι    [   ] Όχι γ.1) [   ] Ναι    [   ] Όχι 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσμευτική;  

- [   ] Ναι     [   ] Όχι - [   ] Ναι     [   ] Όχι 

- Αναφέρατε την ημερομηνία 

καταδίκης ή έκδοσης απόφασης  

- [συμπληρώστε] - [συμπληρώστε] 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού:  

 

- [συμπληρώστε] - [συμπληρώστε] 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  

 

γ.2) [συμπληρώστε] γ.2) [συμπληρώστε] 

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 τουςxxiii; 

 

δ) [   ] Ναι     [   ] Όχι δ) [   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

 

 Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 
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πληροφορίες 
[συμπληρώστε] 

πληροφορίες 
[συμπληρώστε] 

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  
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv;  

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: [συμπληρώστε] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi: 

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

α) πτώχευση, ή 

 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  

 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  
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ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

 

 

Εάν ναι: 

 

 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - [συμπληρώστε] 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvii 

 

- [συμπληρώστε] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[συμπληρώστε] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι     [   ] Όχι  

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  
[συμπληρώστε] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

  

[   ] Ναι     [   ] Όχι  
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[συμπληρώστε] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι     [   ] Όχι  

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  
[συμπληρώστε] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της Σύμβασης; 

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[συμπληρώστε] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;  

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[συμπληρώστε] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[συμπληρώστε] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι     [   ] Όχι  

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  
[συμπληρώστε] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι:  

 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής,  

 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές,  

 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που  

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[   ] Ναι     [   ] Όχι  
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Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 

3310/2005xxxii: 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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):  
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[συμπληρώστε] 
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ΜΕΡΟΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του ΜΕΡΟΥΣ 4 χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του ΜΕΡΟΥΣ 4: 

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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 στη 

διακήρυξη. 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii του: 

 

[συμπληρώστε] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:   
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Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να  

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

 Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[συμπληρώστε] [   ] Ναι     [   ] Όχι 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

 

B: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο 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. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης :  

και/ή, 

 

έτος: [συμπληρώστε] κύκλος εργασιών: 

[συμπληρώστε] [συμπληρώστε] νόμισμα  

 

έτος: [συμπληρώστε] κύκλος εργασιών: 

[συμπληρώστε] [συμπληρώστε] νόμισμα  

 

έτος: [συμπληρώστε] κύκλος εργασιών: 

[συμπληρώστε] [συμπληρώστε] νόμισμα  

 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

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

νόμισμα  
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 

τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής:  

και/ή,  

έτος: [συμπληρώστε] κύκλος εργασιών: 

[συμπληρώστε] [συμπληρώστε] νόμισμα  

 

έτος: [συμπληρώστε] κύκλος εργασιών: 

[συμπληρώστε] [συμπληρώστε] νόμισμα  

 

έτος: [συμπληρώστε] κύκλος εργασιών: 

[συμπληρώστε] [συμπληρώστε] νόμισμα  

 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:  

 

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

νόμισμα  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

 [συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:  

[συμπληρώστε] 

4) Όσον αφορά τις 

χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 

πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής:  

 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και 

η αντίστοιχη αξία)  

 



 

 

 

Σελίδα | 74  

 

 

ESTIA 
Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής:  

 

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] νόμισμα 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

 

[συμπληρώστε] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων:  

 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 
[συμπληρώστε] 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί:  

 

Έργα: [συμπληρώστε] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

Σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί:  

 

[συμπληρώστε] 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούςxl: 

Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας:  

 

[συμπληρώστε] 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[συμπληρώστε] 
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3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[συμπληρώστε] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης:  

[συμπληρώστε] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό:  

 

 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από:  

 

 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο,  

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της Σύμβασης) 

 

α) [συμπληρώστε] 

β) τα διευθυντικά στελέχη του:  β) [συμπληρώστε] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

[συμπληρώστε] 
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περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης: 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό: 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

 

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

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της Σύμβασης:  

[συμπληρώστε] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της Σύμβασης:  

[συμπληρώστε] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

 

 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας·  

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 

με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευομένη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της Σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη;  

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν:  

 

[συμπληρώστε] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 
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προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

 

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης;  

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης:  

 

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] 
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ΜΕΡΟΣ 5: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο:  

 

[συμπληρώστε] 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα:  

 

[   ] Ναι     [   ] Όχι xlv 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για 

το καθένα:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[συμπληρώστε], [συμπληρώστε], [συμπληρώστε] xlvi 
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ΜΕΡΟΣ 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα ΜΕΡΗ 1 – 5 ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν:  

 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.  

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα.  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του με 

αριθ. πρωτ. 13849/16-03-2021 συνοπτικού διαγωνισμού για «Σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

δύο (2) οχημάτων τύπου VAN για τη μεταφορά προσώπων και μίσθωση δύο (2) οχημάτων 

τύπου VAN Cargo». 

 

 

 

 

Ημερομηνία, τόπος [όπου διαμένετε] και όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο υπογραφές: 
[συμπληρώστε] 
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i. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας είναι περισσότερες/-οι 

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

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x. 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α) «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 

των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις». 
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xvi. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

73 ) 

xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει 

χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο). 

xxi. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

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

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 

(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 

αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

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

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

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

2. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxvii. Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό. 

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

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi. Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii. Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή 

υπηρεσίες. 

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

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο ΜΕΡΟΣ 2, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

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

συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

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

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε ΜΕΡΟΣ 2, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
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xlv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα πεδία: 

- “ΜΕΡΟΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ” (ενότητα Β του παρόντος μέρους),  

- “ΜΕΡΟΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ” (ενότητα Γ του παρόντος μέρους), 

- “ΜΕΡΟΣ 5: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ”, 

καθότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν έχει προσδιορίσει σχετικά κριτήρια στην υπ’αρ.40/2021Κ 

διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΠΡΟΣ: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΘΕΜΑ: Τεχνική προσφορά για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN για τη μεταφορά 

προσώπων και τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

NAI / OXI 

εκτός αν αναφέρεται «ανάπτυξη 

απάντησης» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής [ανάπτυξη απάντησης] 

VAN 9θέσιο Α: 

VAN 9θέσιο Β: 

VAN Cargo Α: 

VAN Cargo Β: 

Να αναφερθεί το μοντέλο [ανάπτυξη απάντησης] 

VAN 9θέσιο Α: 

VAN 9θέσιο Β: 

VAN Cargo Α: 

VAN Cargo Β: 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Καύσιμο κινητήρα: πετρέλαιο (ντίζελ)   

Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον EURO 5b   

Πετρελαιοκινητήρας (ντίζελ), υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή, 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι και 170 gr/km C02 

υδρόψυκτος, κυβισμού 1600 και άνω κυβικών εκατοστών. Hp 120 και άνω  
[ανάπτυξη απάντησης] 

VAN 9θέσιο Α (κυβισμός, ιπποδύναμη): 

VAN 9θέσιο Β (κυβισμός, ιπποδύναμη): 

VAN Cargo Α (κυβισμός, ιπποδύναμη): 

VAN Cargo Β (κυβισμός, ιπποδύναμη): 

Η απαιτούμενη - αποδιδόμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 74Kw και η μεγίστη 

ροπή στρέψης τουλάχιστον 170 Νm, υπολογιζόμενα κατά την οδηγία 

89/491/EEC 

  

Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 6,6 lt/100km    
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τιμόνι μηχανικό με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο καθ' 

ύψος  
  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Μονό διαφορικό τουλάχιστον    

Μηχανικό (προτιμητέο) πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων εμπρός και μίας (1) 

όπισθεν ή αυτόματο  
  

Ο συμπλέκτης είναι υδραυλικός   

ΧΩΡΟΙ 

Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος 

(τύπου VAN), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά εννέα (9) ατόμων 

(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) 

  

Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος 

(τύπου VAN Cargo), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά τριών (3) ατόμων 

(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 

550 κιλών (kg) και έως περίπου 900 κιλών (kg) 

  

Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου φόρτωσης 

περίπου τριών κυβικών μέτρων (2.81 m3) 
  

Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει σχάρα στην οροφή   

Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμη επιφάνεια φόρτωσης 

με δυνατότητα φόρτωσης 1.95m 
  

Το υπό προμήθεια όχημα διαθέτει δύο (2) πίσω πόρτες για να διευκολύνεται 

η φόρτωσή του. μία πλαϊνή πόρτα συρόμενη και μία πίσω πόρτα ανοιγόμενη 
  

Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει άδεια για τρεις (3) επιβάτες, 

ήτοι δύο (2) συν ένας (1) ο οδηγός, καθώς και έγκριση τύπου για την 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα 

  

Το υπό προμήθεια όχημα είναι όχι παλαιότερης κατασκευής του 2015 και με 

έως 150.000 χλμ. κατά την παράδοση 
  

ΦΩΤΑ 

Φώτα, προβολείς, προβολείς ομίχλης κλπ. σύμφωνα με τον ΚΟΚ   

Ρυθμιζόμενος φωτισμός στην καμπίνα οδηγού τουλάχιστον    

Φωτισμός οπισθοπορείας    

Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από τη θέση του οδηγού    

ΤΡΟΧΟΙ 

Τέσσερα (4) ελαφρώς μεταχειρισμένα τεμάχια ελαστικών, γνωστής και 

αναγνωρισμένης εταιρείας  
  

Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων   
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Ατσάλινες ζάντες δεκαπέντε ιντσών (15”) ελάχιστο    

ΧΡΩΜΑ 

Ασημί ανοικτού χρώματος ή λευκό ή μπλε ή μαύρο ή κόκκινο [ανάπτυξη 

απάντησης] 

VAN 9θέσιο Α: 

VAN 9θέσιο Β: 

VAN Cargo Α: 

VAN Cargo Β: 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Ανεξάρτητο και στους τέσσερις τροχούς, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε 

κάθε τροχό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του 

οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων με αντιστρεπτική ράβδο, καθώς και 

ανάρτηση τύπου Mc Pherson εμπρός 

  

Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESP   

ΑΜΑΞΩΜΑ 

Το αμάξωμα είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με πλήρη αντισκωριακή 

προστασία κατά το στάδιο της κατασκευής του. Είναι απαραίτητη δε η 

ενίσχυσή του σε ιδιαίτερα ευπαθή και βασικά σημεία, όπως για παράδειγμα 

στους θόλους των τροχών, στα σημεία συνδέσεων και στις δοκούς  

  

Διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) συνήθους τύπου 

με κλείθρο και αυτόματο κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ασφαλιζόμενες και με 

ηλεκτρικά παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX  

  

Διαθέτει συρόμενη πόρτα με άνοιγμα τουλάχιστον 1m στην πλευρά του 

συνοδηγού 
  

Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα    

Τα παράθυρα του οχήματος είναι ασφαλείας TRIPLEX    

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός    

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι    

Σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer)    

ΚΑΜΠΙΝΑ 

Άνετη επιβίβαση - αποβίβαση του οδηγού και των επιβατών    

Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στη 

χρήση και στο καθάρισμα  
  

Δάπεδο επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας    

Προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα    

Εργοστασιακός κλιματισμός   

Ικανό χώρο για μικροαντικείμενα    

Υποβραχιόνια και χειρολαβές στήριξης στο χώρο οδηγού    
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Εγκατεστημένο Radio /CD player / περιφερειακά ηχεία κατάλληλης ισχύος / 

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) 
  

Θήκες και επαρκής χώροι αποθήκευσης για μικροαντικείμενα    

Πλήρη όργανα ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, στροφόμετρο, μετρητή 

χιλιομέτρων, μετρητή ταχύτητας και γενικά όλα τα απαραίτητα όργανα για 

ασφαλή οδήγηση 

  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη 

μέγιστη δυνατή ενεργητική και παθητική ασφάλεια 
  

Αερόσακοι οδηγού    

Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες με προεντατήρες και 

ρυθμιστή δύναμης 
  

Διπλού κυκλώματος υδραυλικά ενισχυμένα με SERVO, δισκόφρενα 

αεριζόμενα εμπρός, δισκόφρενα πίσω και μηχανικό χειρόφρενο στους πίσω 

τροχούς 

  

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S. τελευταίας γενιάς καθώς και όλα τα 

συνεργαζόμενα συστήματα ασφαλείας 
  

Η όλη κατασκευή του οχήματος πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που 

απορρέουν από τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Υπουργείου 

Μεταφορών το συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Επίσης είναι τέτοια, ώστε κατά 

τη μεταφορά του προσωπικού και των εμπορευμάτων να προσφέρουν 

ασφάλεια, άνεση και προστασία 

  

Στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται 

οπωσδήποτε, πυροσβεστήρας αυτοκινήτου, κιβώτιο παροχής "πρώτων 

βοηθειών", γιλέκο φωσφοριζέ, τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα, 

εφεδρικός τροχός, ανάλογα και επαρκή εργαλεία επισκευής καθώς και ένα 

ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για την χειμερινή περίοδο 

  

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Το όχημα θα παραδοθεί στο χώρο της αναθέτουσας αρχής στο νομό Κιλκίς, 

Ουτσκούνη 3, 61100, Κιλκίς, το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

  

Το προσφερόμενο είδος έχει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη Δήλωση 

Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, η οποία και δηλώνει ότι το προϊόν 

πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες  

  

Το εκάστοτε όχημα είναι γνωστής μάρκας και θα παραδοθεί στην 

αναθέτουσα αρχή προς κυκλοφορία, αφού ο ανάδοχος έχει διεκπεραιώσει 

όλες τις διαδικασίες για την κυκλοφορία του, με ευθύνη του και δαπάνη του 
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Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Τελών 

Κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος. Στην τιμή μονάδας 

συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες για τη νόμιμη 

κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμοί, μεταφορικά, διάφορα λοιπά έξοδα 

κ.λ.π.) 

  

Στη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που δεν 

προέρχεται από άμεσο λάθος του προσωπικού της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το 

όχημα θα αντικαθίσταται δωρεάν και σε ανώτατο διάστημα έξι (6) ωρών, με 

ίδιο, αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών όχημα 

  

Υπάρχει εγγύηση - δήλωση του αναδόχου για την υποστήριξη του οχήματος 

σε γνήσια ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο service για το διάστημα ισχύς 

της σύμβασης 

  

Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η αναθέτουσα 

αρχή, ο ανάδοχος δέχεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε δικό 

της συνεργείο 

  

Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Τελωνείου με 

ημερομηνία παραγωγής και αναλυτικά PROSPECTUS στην ελληνική γλώσσα 
  

Έγκριση τύπου οχήματος και αναγκαία πιστοποιητικά ΚΤΕΟ    

 

Σημείωση: Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο «ΝΑΙ» στην περίπτωση 

που το όχημα πληροί την προδιαγραφή ή «ΟΧΙ» στην περίπτωση που δεν την πληροί. 

Οποιαδήποτε άλλη απάντηση ή κείμενο δεν θεωρούνται αποδεκτά, πλην εκείνων των 

περιπτώσεων, όπου η Αναθέτουσα Αρχή σημειώνει «ανάπτυξη απάντησης». 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………………………….. 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

  

…..……………………………………..  
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΡΟΣ: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) 

θέσεων με κινητήρα πετρελαίου για τη μεταφορά προσώπων και δύο (2) οχημάτων τύπου 

VAN Cargo με κινητήρα πετρελαίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπ’αρ.40/2021Κ διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής 

 

OXHMA ΤΥΠΟΥ VAN 9-ΘΕΣΙΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

1 Μηνιαίο μίσθωμα ενός (1) οχήματος  

2 Ασφάλιση – ύψος απαλλαγής 

Ύψος απαλλαγής: 

Αναφορά στις ασφαλιστικές καλύψεις τι περιλαμβάνουν: 
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OXHMA ΤΥΠΟΥ VAN CARGO ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

1 Μηνιαίο μίσθωμα ενός (1) οχήματος  

2 Ασφάλιση – ύψος απαλλαγής 

Ύψος απαλλαγής: 

Αναφορά στις ασφαλιστικές καλύψεις τι περιλαμβάνουν: 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος _____________________________________________________ 

δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης 

40/2021Κ και αριθμό πρωτοκόλλου 13849/16-03-2021 και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει μέχρι τις 31-12-2021. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________ 

 

 

  

________________  
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΑΙΤΗΣΗ 

Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Επωνυμία εταιρείας ___________________________________________________________ 

Αντικείμενο δραστηριότητας επιχείρησης _________________________________________ 

Νόμιμος εκπρόσωπος (ονοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ.) __________________________________ 

ΑΦΜ εταιρείας ______________________________________________________________ 

ΔΟΥ ________________________________________________________________________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οδός, Αριθμός ________________________________________________________ 

Ταχυδρομικός Κώδικας __________________________________________________ 

Περιοχή _____________________________________________________________ 

Πόλη ________________________________________________________________ 

Χώρα _______________________________________________________________ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Αριθμός Τηλεφώνου ____________________________________________________ 

Υπεύθυνος επικοινωνίας _________________________________________________ 

Αριθμός φαξ __________________________________________________________ 

Email _______________________________________________________________ 

Ιστοσελίδα ___________________________________________________________ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Επωνυμία Τράπεζας (κατά προτίμηση ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ________________________________ 

Στοιχεία Δικαιούχου Τραπεζικού Λογαριασμού _________________________________ 

Αριθμός IBAN _________________________________________________________ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) ____________________________ 
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________________________ δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων του υπ’αρ.40/2021Κ διαγωνισμού και τους 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.  

 

Ημερομηνία: _______________ 

 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη 

της ένωσης ή από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό εκπροσώπησης, το οποίο και 

προσκομίζεται 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΕΚΔΟΤΗΣ (πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος): …………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………. 

Προς: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ (έδρα αναθέτουσας αρχής: 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-

Λουτρών ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ. 81100 – ΑΦΜ 090359304 – ΔΟΥ Μυτιλήνης) 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ……………………. ποσού ……………………. ευρώ 

Με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …………………….υπέρ του: 

[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……………………., ΑΦΜ: ……………………. 

(διεύθυνση) ……………………. ή 

[σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρης επωνυμία) ……………………., ΑΦΜ ……………………. (διεύθυνση) 

……………………. ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των φυσικών / νομικών προσώπων] (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη τηςν ένωσης / κοινοπραξίας):  

α) (πλήρης επωνυμία) ……………………., ΑΦΜ: ……………………. (διεύθυνση) ……………………. 

β) (πλήρης επωνυμία) ……………………., ΑΦΜ: ……………………. (διεύθυνση) ……………………. 

γ) (πλήρης επωνυμία) ……………………., ΑΦΜ: ……………………. (διεύθυνση) ……………………. 

ατομικά 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 των όρων της υπ’αρ. 

…………………….σύμβασης που αφορά στο έργο με τίτλο «μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα 

(9) θέσεων με κινητήρα πετρελαίου για τη μεταφορά προσώπων και δύο (2) οχημάτων τύπου VAN 

Cargo με κινητήρα πετρελαίου» συνολικής αξίας ……………………. , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/2021Κ 

διακήρυξή της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

_________________________  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 

ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ: [Α/Α συμφωνητικού] 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ  

ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN CARGO  

Στη Μυτιλήνη σήμερα, [Ημερομηνία], στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει 

στο νομό Λέσβου, στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 81100 και διατηρεί υποκατάστημα 

στο νομό Κιλκίς, στην οδό Ουτσκούνη 3, 61100, τα εκατέρωθεν συμβαλλόμενα μέρη: 

Αφενός, 

1. ο Φορέας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», με ΑΦΜ 

090359304, ΔΟΥ Μυτιλήνης, η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, 

Μυτιλήνη, 81100, με τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 22510 45577, με email 

επικοινωνίας: procurement@iliaktida-amea.gr και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. 

[Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρίας], με Αριθμό Ταυτότητας [Αριθμός 

ταυτότητας εκπροσώπου εταιρείας], με την ιδιότητα [Αναφορά στην ιδιότητα του 

εκπροσώπου] 

και αφετέρου, 

2. η εταιρεία [Επωνυμία εταιρίας], με ΑΦΜ [ΑΦΜ εταιρίας], ΔΟΥ [Αναφορά στη ΔΟΥ 

που υπάγεται η εταιρία], η οποία εδρεύει στην οδό [Διεύθυνση εταιρίας], με 

τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 [Τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρίας], με email 

επικοινωνίας: [email] και εκπροσωπείται νόμιμα από [Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου 

εταιρίας], με Αριθμό Ταυτότητας [Αριθμός ταυτότητας εκπροσώπου εταιρείας], η 

οποία εφεξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση για χάριν συντομίας ως 

«εκμισθωτής», 

αφού έλαβαν υπόψιν τους την ανάγκη της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για μίσθωση δύο (2) 

οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και δύο (2) οχημάτων 

τύπου VAN Cargo, καθώς και την υπ’ αριθμ. 40/2021Κ διαγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον 

Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης, 
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συμφώνησαν ρητά, ανεπιφύλακτα συνομολόγησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ.40/2021Κ διακήρυξη που διενεργήθηκε στις 16 Μαρτίου 

2021 για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά 

προσώπων και δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo, στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ.23η/12-03-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τον ορισμό των επιτροπών 

διενέργειας διαγωνισμού, καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης: 

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών 

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής 

η ως άνω εταιρία [Επωνυμία εταιρίας] αναλαμβάνει να εκμισθώνει στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. δύο (2) οχήματα τύπου VAN 9 θέσεων και δύο (2) οχήματα τύπου VAN cargo για την 

κάλυψη των αναγκών των μονάδων στέγασης ευπαθών ομάδων (αιτούντων άσυλο) που 

διαχειρίζεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Κιλκίς.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος, ο εκμισθωτής 

εκμισθώνει, παραδίδει και παραχωρεί στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. τη χρήση των ακόλουθων 

οχημάτων, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού αυτού: 

1. Mini VAN 9 θέσεων [Αναφορά στην εμπορική ονομασία και το μοντέλο του 

οχήματος], με κινητήρα πετρελαίου, με αριθμό κυκλοφορίας: [αναφορά στον αριθμό 

κυκλοφορίας] 

2. Mini VAN 9 θέσεων [Αναφορά στην εμπορική ονομασία και το μοντέλο του 

οχήματος], με κινητήρα πετρελαίου, με αριθμό κυκλοφορίας: [αναφορά στον αριθμό 

κυκλοφορίας] 

3. VAN Cargo [Αναφορά στην εμπορική ονομασία και το μοντέλο του οχήματος], με 

κινητήρα πετρελαίου, με αριθμό κυκλοφορίας: [αναφορά στον αριθμό κυκλοφορίας] 

4. VAN Cargo [Αναφορά στην εμπορική ονομασία και το μοντέλο του οχήματος], με 

κινητήρα πετρελαίου, με αριθμό κυκλοφορίας: [αναφορά στον αριθμό κυκλοφορίας] 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης έως 31-03-

2022, σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τμηματικές παρατάσεις της δράσης, αποκλειστικά 

κατόπιν νέας έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών.  

2. Η παράδοση των οχημάτων πραγματοποιηθεί στις [Ημερομηνία], στα γραφεία του 

υποκαταστήματος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο νομό Κιλκίς. 

3. Την παραλαβή εκ μέρους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα αναλάβουν, ως επιτροπή 

παραλαβής, οι δύο (2) οδηγοί που υπάγονται στο πρόγραμμα. 

4. Η επιτροπή παραλαβής ορίζεται ως η πλέον αρμόδια για τη διενέργεια όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, με το μακροσκοπικό έλεγχο, που περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά 

γυμνού οφθαλμού και με συλλογή φωτογραφικού υλικού για το αρχείο της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

5. Η επιτροπή παραλαβής μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους ενδέχεται να συντάξει 

πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - οριστικό – παραλαβής ή απόρριψης του υλικού με 

παρατηρήσεις). Τα πρωτόκολλα που θα συντάσσονται από την επιτροπή θα 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον εκμισθωτή σε περίπτωση απόρριψης όλων ή 

μέρους των υλικών. 

6. Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό μίσθωση οχήματα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 

τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 213 του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Στην προαναφερθείσα περίπτωση, η 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν παραλαμβάνει το είδος, αλλά επιστρέφει αυτό στον 

εκμισθωτή και προβαίνει σε επίσημη σύσταση με αριθμό πρωτοκόλλου, η οποία θα 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στον εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να απαντήσει 

εγγράφως στη σύσταση. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται 

να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, η επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο 

εκμισθωτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει». 

7. Σε περίπτωση που η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διαπιστώσει δεύτερη παράβαση, καθώς ο 

εκμισθωτής δε συνεργάζεται και δεν τηρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε φέρει καμία υποχρέωση για δεύτερη σύσταση 

προς τον εκμισθωτή, αλλά με επίσημη απόφαση του Δ.Σ. της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο 

εκμισθωτής θα κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

8. Αν η παραλαβή των οχημάτων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
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χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

9. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 

συμβατικής ποσότητας των οχημάτων, γίνεται  αντικατάστασή της με άλλη, που να 

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία μίας (1) 

ημέρας. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε εκμισθωτής θεωρείται εκπρόθεσμος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΙΣΘΩΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν η διακήρυξη με Α/Α 40/2021Κ, οι σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η οικονομική και τεχνική προσφορά του εκμισθωτή. 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ: [αναφορά στο εκτιμώμενο 

κόστος] άνευ Φ.Π.Α. 

Αναφέρεται επιπροσθέτως, ότι ο εκμισθωτής κατέθεσε την υπ’ αρ.[No επιταγής] 

επισυναπτόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εταιρίας, ποσού [Ποσό εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης] ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 5% του ως άνω εκτιμώμενου 

συνολικού ποσού της σύμβασης, στην τράπεζα [Αναφορά στην επωνυμία της τράπεζας], με 

ημερομηνία έκδοσης [Ημερομηνία έκδοσης] και ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην 

τράπεζα. 

Σε περίπτωση συμφωνηθείσας παράτασης της ισχύος της σύμβασης, χωρίς ωστόσο ανάλογη 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ο εκμισθωτής υποχρεούται, πριν από 

τη λήξη αυτής, να παρατείνει την ισχύ της ως άνω καταβληθείσας εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου, λόγω 

αιτιολογημένης παράτασης της ισχύος της σύμβασης από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο 

εκμισθωτής εφόσον έχει συμφωνήσει να παρατείνει τη συνεργασία, υποχρεούται, πριν από 

τη λήξη της σύμβασης, να παρατείνει την ισχύ της ως άνω καταβληθείσας εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, καθώς και να καταθέσει συμπληρωματική εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) του επιπλέον προϋπολογιζόμενου ποσού της 

σύμβασης λόγω παράτασης. 

Επιπλέον ισχύουν τα ακόλουθα: 

3.1 Το μηνιαίο μίσθωμα ανά όχημα τύπου VAN 9 θέσεων με κινητήρα πετρελαίου 

συμφωνείται στο ποσό των [αναφορά στο ποσό] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%. 
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3.2 Το μηνιαίο μίσθωμα ανά όχημα τύπου VAN Cargo με κινητήρα πετρελαίου 

συμφωνείται στο ποσό των [αναφορά στο ποσό] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%. 

3.3 Τα παραστατικά (τιμολόγια επί πιστώσει) για τη μίσθωση του εκάστοτε οχήματος θα 

εκδίδονται και θα αποστέλλονται ή θα παραδίδονται στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. στο Κιλκίς στο τέλος του ημερολογιακού μήνα που προηγήθηκε. 

3.4 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκ παραδρομής λάθος τιμολόγιο, ο εκμισθωτής οφείλει 

να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, να εκδίδεται το νέο 

τιμολόγιο. 

3.5 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, βάσει του Ν.4152/2013 

υποπαρ.Ζ5, με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική 

παραλαβή του εκάστοτε παραστατικού και σύμφωνα με τη χρηματορροή του 

προγράμματος, στον ακόλουθο λογαριασμό του εκμισθωτή: 

 

Όνομα Δικαιούχου: [Αναφορά στα στοιχεία δικαιούχου του λογαριασμού] 
Τράπεζα:  [Αναφορά στο τραπεζικό ίδρυμα] 
IBAN: GR[Αναφορά στο ΙΒΑΝ] 

 
3.6 Το μηνιαίο μίσθωμα καλύπτει: 

i. [αναφορά στο είδος της ασφαλιστικής κάλυψης] ασφαλιστική κάλυψη με απαλλαγή 

[αναφορά στο ύψος του ποσού απαλλαγής] ανά όχημα,  

ii. τα τέλη κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήματος,  

iii. το service του εκάστοτε οχήματος κάθε 10.000 χλμ., 

iv. πλύσιμο κάθε δέκα (10) ημέρες του εκάστοτε οχήματος, 

v. αντικατάσταση ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς προερχόμενης από τη 

συνήθη χρήση του οχήματος, 

vi. έξοδα ταξινόμησης, 

vii. ΚΤΕΟ, 

viii. έξοδα προετοιμασίας του εκάστοτε οχήματος, 

ix. τα εξαρτήματα (αξεσουάρ) και τον εξοπλισμό που φέρει το εκάστοτε όχημα, 

x. παροχή 24ωρης οδικής βοήθειας, 

xi. απεριόριστα χιλιόμετρα. 

3.7 Το μηνιαίο μίσθωμα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη που δεν 

περιλαμβάνεται στα ανωτέρω (υπό στοιχεία 3.6) και τα οποία βαρύνουν εξ ολοκλήρου 

την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο μηνιαίο μίσθωμα δεν 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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i. έξοδα καυσίμων,  

ii. πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας  

διάταξης ή διοικητικές ποινές, τα οποία βαρύνουν την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

iii. φθορές των ελαστικών λόγω κακής χρήσης του οχήματος. 

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής καταβάλλει για λογαριασμό της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

το σύνολο ή μέρος των παραπάνω δαπανών, τότε θα τιμολογήσει με τα παραπάνω 

ποσά την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία υποχρεούται να εξοφλήσει τον εκμισθωτή 

την ίδια ημέρα με την ημέρα που ο τελευταίος κατέβαλε. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

Ο εκμισθωτής δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

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

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

β) δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα οχήματα που εκμισθώνονται προς την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δυνάμει του παρόντος 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον από τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς και 

αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο εκτέλεσης του σκοπού και των δραστηριοτήτων της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί μπορούν να είναι περισσότεροι του ενός 

ανά όχημα και όχι παραπάνω από τέσσερεις (4), μπορούν δε από καιρού σε καιρό να 

αλλάζουν ή και να αυξομειώνεται ο αριθμός τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 

ενημερωθεί εγγράφως ο εκμισθωτής. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., καθώς και οι 

εξουσιοδοτημένοι οδηγοί υποχρεούνται να προσέχουν τα οχήματα, να ελέγχουν επιμελώς τη 

μηχανική τους κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κ.λπ., καθώς και 

να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή 

και κανονική λειτουργία των οχημάτων. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στα 
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οχήματα από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς ή οποιοδήποτε 

άλλο τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή.  

Το όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: 

1. Για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου. 

2. Για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας. 

3. Για υπεκμίσθωση σε τρίτους. 

4. Για τη μεταφορά ή μετακίνηση εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων 

αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή 

και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να 

προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του οχήματος, των επιβαινόντων 

σε αυτό ή τρίτων. 

5. Εκτός Ελλάδος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή.  

6. Εάν ο οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, 

παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που 

επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή εν γένει βρίσκεται 

σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης. 

7. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας 

διάταξης. 

8. Εκτός του πλαισίου των δραστηριοτήτων, σκοπού και εργασιών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια 

κ.λπ.) η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και/ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός υποχρεούται εντός είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: 

1. Να ειδοποιήσει την αστυνομία. 

2. Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και 

οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά. 

3. Να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων. 

4. Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσον με τον 

εκμισθωτή. 

5. Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και 

οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.) και να 

αποστείλει αυτό στον εκμισθωτή. 

6. Να συμπληρώσει και υπογράψει σχετική δήλωση (ατυχήματος κ.λπ.),καθώς και να 

δώσει φωτοτυπία του διπλώματος και της ταυτότητας τους. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ασφαλίζει τα οχήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

μίσθωσης έναντι των κινδύνων. Η ασφαλιστική κάλυψη συμφωνείται ως εξής: [αναφορά στο 

είδος, το ποσό απαλλαγής και τις ασφαλιστικές καλύψεις]. 

Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα 

χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος. 

Ο εκμισθωτής δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από 

τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ούτε έχει ούτε αποκτά 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών εκτός της περίπτωσης σωματικής 

βλάβης ή θανάτου. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ο εκμισθωτής ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειάς του. Σε όλες τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρα 

βίας) ο εκμισθωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να 

εγερθεί εναντίον του. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς 

την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., να υποδείξει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 

οποίο υποκαθίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή 

που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

Τα οχήματα ανήκουν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή του 

εκμισθωτή. Το παρόν είναι αποκλειστικά και μόνον μισθωτήριο συμφωνητικό, η δε 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αναγνωρίζει ότι δεν έχει, ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από 

όσα αναγράφονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να 

διαθέσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε 

είδους δικαιώματα επί των οχημάτων υπέρ τρίτων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν είναι και σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του εκμισθωτή. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Στον εκμισθωτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

εκμισθωτή προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

1. Ο εκμισθωτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε  

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα οχήματα μέσα 

στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του έχει δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) τα είδη δε φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Εάν τα είδη που παραδίδονται δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται 

στο κείμενο της διακήρυξης ή διαπιστωθούν παραβάσεις κατά τον ποιοτικό έλεγχο των 

οχημάτων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό μίσθωση είδη δεν πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα προβαίνει σε επίσημη σύσταση και ο 

εκμισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα απορριφθέντα οχήματα στο διάστημα 

της μίας (1) ημέρας και να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση. Σε περίπτωση δεύτερης 

παράβασης, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα κηρύσσει τον εκμισθωτή υποχρεωτικά έκπτωτο 

από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 213 του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση οριστικής απόρριψης 

ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, γίνεται  αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της αύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

μίας (1) ημέρας. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ 

του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε εκμισθωτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον συντάσσονται 

τροποποιητικές συμβάσεις ορίζοντας τις αλλαγές. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
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παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που συμφωνούν εγγράφως και οι 

δύο πλευρές. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους του 

παρόντος, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, το άλλο μέρος δύναται να καταγγείλει 

την παρούσα σύμβαση.  

Ειδικώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

σύναψης σύμβασης, 

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον εκμισθωτή λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

γ) με την επιφύλαξη των ανωτέρω λόγων, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας 

διαρκείας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Κατά την λήξη της ανωτέρω 

διάρκειας και στη συγκεκριμένη ημερομηνία, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  υποχρεούται να 

παραδώσει τα μίσθια οχήματα στον εκμισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο εκμισθωτής δικαιούνται να προβούν οποτεδήποτε σε έγγραφη 

καταγγελία της παρούσας μίσθωσης πριν τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτής, υπό 

την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τους τις υποχρεώσεις 

δυνάμει της παρούσας σύμβασης. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση 

καταγγελίας της παρούσας μίσθωσης εκ μέρους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η τελευταία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της στην καταβολή τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του 

δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2021, όπως εκείνο ορίζεται στο Άρθρο 3 της 

παρούσης (εκτιμώμενο ετήσιο ποσό σύμβασης). Ο εκμισθωτής ουδεμία αξίωση διατηρεί 

προς καταβολή εκ μέρους της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. των μισθωμάτων από την ημέρα της 

παράδοσης (επιστροφής) των οχημάτων μέχρι και τη λήξη του συμφωνηθέντος μισθωτικού 

χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη των δικαιωμάτων τους 

βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί, 

παραίτηση από αυτά. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς 

επιφέρει τις συνέπειες που αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 11. Το παρόν αποτελεί την 

πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει 

οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  

Τα μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, όλες τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους και στο βαθμό που η 

γνωστοποίηση τους δεν απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 

αφορμής της, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο εκμισθωτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών  ηθών. 

3. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει και δεν μπορεί να επιλυθεί με βάση το κείμενο 

της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται με βάση το κείμενο της διακήρυξης. Το  κείμενο  της  

διακήρυξης  είναι  ισχυρότερο  από  κάθε  άλλο  κείμενο  σχετικό  με  το διαγωνισμό, εκτός 

από προφανή σφάλματα και παραδρομές. 

4. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης (νομός Λέσβου), σύμφωνα με την 

κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση δε 

δύνανται να εκχωρηθούν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς την έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλομένων μερών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν.1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90. Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και 

επιταγή στο όνομα του εκμισθωτή, υποχρεούται ο εκμισθωτής να αποδώσει τα ποσά των 

τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης 

απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει 
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συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι 

ενεχυριασμένα, να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί 

σε εμφανές σημείο του τιμολογίου. 

Η ως άνω σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη και ένα αντίγραφο αυτής θα υποβληθεί ηλεκτρονικά 

μέσω taxisnet από τον εκμισθωτή. 
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