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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
   

ΠΡΟΣ :  
 
    Πίνακας Αποδεκτών 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

ΚΟΙΝ. :   Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/20) για την Προμήθεια 

Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων 
 
ΣΧΕΤ: α. ΑΔ.Φ.604/4716/Σ.800/4 Αυγ 20/ΓΕΑ/Γ7  

β. Αρ.Πρ.14665/5 Αυγ 20/ΥΣ/ΓΔΟ&ΔΥ 
γ. Εντολή Αγοράς 1851/7 Οκτ 20/123 ΣΤΕ (20REQ007440721) 

  δ. ΑΔ. Φ.800/11189/Σ.2011/06 Οκτ 20/ΓΕΑ/Δ6 
 
 1. Έχοντας υπόψη : 
 
  α. Το ΝΔ 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. 
 
  β. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 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», όπως ισχύει. 
 
  γ. Το Ν.4013/11, (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων», όπως ισχύει. 
 
  δ. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
  ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
 
  στ. Το ΠΔ 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως 
ισχύει. 
 
  ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών 
Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», 
όπως ισχύει. 
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  η. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698) Απόφαση της 
ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης 
δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον αφορά παρ.4 άρθρου 
79, του Ν.4412/16. 
 
  θ. Το Εγχειρίδιο Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΠΑ) Δ-12/18, «Προμήθειες – 
Προπληρωμές ΠΑ», με το οποίο καθορίσθηκε -μεταξύ άλλων- η διαδικασία 
διενέργειας προμηθειών εντός του χρηματικού ορίου του συνοπτικού διαγωνισμού 
(Κεφάλαιο Ε΄). 
 

ι. Το (α) σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι ειδικοί όροι και τεχνική 
προδιαγραφή για την προμήθεια τεσσάρων (4) επιβατικών οχημάτων, πέντε (5) 
θέσεων, έως 1.400 κ.ε., για κάλυψη απαιτήσεων του ΓΕΑ, συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας 58.064,52 €, πλέον ΦΠΑ 24%. 

 
ια. Τη (β) σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών η αγορά τεσσάρων (4) επιβατικών 
οχημάτων, πέντε (5) θέσεων, μέχρι 1.400 κ.ε., από το ελεύθερο εμπόριο, για την 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών μεταφοράς προσωπικού του ΓΕΑ. 

 
ιβ. Τη (γ) σχετική εντολή αγοράς, με ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος 

στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ007440721. 
 

ιγ. Τη (δ) σχετική, με την οποία εγκρίθηκε η δημιουργία τεταρτοβάθμιου 
λογαριασμού σε αποθέσεις ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ, για τη χρηματοδότηση της προμήθειας 
θέματος, συνολικού ονομαστικού ποσού εβδομήντα δύο, χιλιάδων Ευρώ 
(72.000,00 €), με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ007443556. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 
2. Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, κατά άρθρο 117 του 

Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια τεσσάρων 
(4) επιβατικών οχημάτων, πέντε (5) θέσεων, μέχρι 1.400 κ.ε. (CPV: 34110000-1), 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας πενήντα οκτώ χιλιάδων, εξήντα τεσσάρων Ευρώ και 
πενήντα δύο λεπτών (58.064,52 €), πλέον το ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση 
του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.  
 
 3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι σύναψης της σύμβασης παρατίθενται στο 
Παράρτημα «Β» και η τεχνική περιγραφή στο Παράρτημα «Γ». 
 
 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 20 Οκτ 20, ώρα 10:00 πμ στα 
γραφεία της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
 
 5. Η υποβολή των ενσφράγιστων προσφορών διενεργείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη διακήρυξη, με τους εξής τρόπους: 
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 α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
(ΑΒ Δεκέλειας, ΤΓΑ 1010, Λεωφόρος Τατοΐου) ταχυδρομικά, με συστημένη 
επιστολή ή courrier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 19 Οκτωβρίου 
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, 
η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν. Σε περίπτωση αποστολής προσφορών με 
υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier), ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 
ενημερώνει εγκαίρως τα αρμόδια Όργανα του Τμήματος Δαπανών της 
αναθέτουσας αρχής, ούτως ώστε να διεκπεραιωθεί η παραλαβή της προσφοράς 
στην Πύλη της Μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί η κατάθεση της 
προσφοράς στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής.  

   
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Γραμματεία της 
αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, έως και την ημερομηνία 
και ώρα διενέργειάς του. Για την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η έγκαιρη 
τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα Εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΑΕ, στο τηλέφωνο 210-8191232 αρμόδιος Ανθσγός 
(Ο) Ανδρέας Κραής, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα ούτως ώστε να 
εκδοθεί άδεια εισόδου. 
 
 6. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται μη 
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο της Μονάδας, ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (ΕΔΔ). 
 
 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ). 
 
 9. Διευκρινιστικά ερωτήματα επί της διακήρυξης απαιτείται να 
υποβάλλονται από τους υποψήφιους συμμετέχοντες έγκαιρα στη Μονάδα και το 
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική προθεσμία υποβολής των 
προσφορών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η παροχή διευκρινίσεων. 
 
 10. Διευκρινίσεις επί των όρων της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από 
Τμήμα Εκμεταλλεύσεων  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΑΕ, στο 
τηλέφωνο 210-819-1250, 1232 (Επγός (Ο) Ανθούλα Καρκαλέτση, Ανθσγός (Ο) 
Ανδρέας Κραής). 
 
 11. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Μονάδας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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 12. Χειριστής θέματος: Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής (τηλ. 210 8191232). 
 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Ανθσγός (Ο) Κραής Ανδρέας 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

 
Υποπτέραρχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας 

Επιτελάρχης ΔΑΕ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
«Β» Γενικοί - Ειδικοί Όροι 
«Γ» Τεχνική Προδιαγραφή 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΑ/Δ6 - Γ7 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
Φ.831/ΑΔ.4318/Σ.1334 
                         

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

 Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Επιβατικό όχημα, πέντε (5) θέσεων, έως 1.400 
κ.ε., τύπου sedan ή SUV 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ως αναλύεται στον Πίνακα της Προσθήκης «1» 
του παρόντος. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ : 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 

CPV 34110000-1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ  58.064,52 € (άνευ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ  
ΒΑΡΥΝΕΙ : 

Μερίδα Αποθέσεων ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %: 
6,27868% (οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή της προσφοράς). 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
4%, κατά άρθρο 64, Ν.4172/13, όπως ισχύει και  
ΠΟΛ 1183/26-9-2018 (ΑΔΑ:Ω00Ν46ΜΠ3Ζ-4ΙΝ)  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου 
συνολικού τιμήματος. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έως την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των συμβατικών ειδών (σύνταξη 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης Παραλαβών που θα 
συγκροτηθεί από τη Μ.ΓΕΑ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τρίτη, 20 Οκτ 20, ώρα 10:00 πμ 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ. (ΑΒ Δεκέλειας, ΤΓΑ 
1010, Λεωφόρος Τατοΐου) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δευτέρα, 19 Οκτ 20, ώρα 14:00 μμ σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, με 
κατάθεση της προσφοράς στη γραμματεία. 
 
Τρίτη, 20 Οκτ 20, ώρα 10:00 πμ, με ιδιόχειρη 
κατάθεση στην Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
123 ΣΤΕ/ Μοίρα Εφοδιασμού, (ΑΒ Δεκέλειας, 
ΤΓΑ 1010, Λεωφόρος Τατοΐου) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Το συντομότερο δυνατό και έως έξι (6) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κατάθεση πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, εγγυητικής επιστολής τράπεζας για 
την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και 
εγγυήσεις τεχνικής υποστήριξης- κάλυψης ως 
περιγράφονται στην ενότητα 6.2 της Τεχνικής 
προδιαγραφής (Παράρτημα «Γ» της παρούσας). 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

Μέσω τραπέζης εντός σαράντα (45) ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής των δικαιολογητικών 
πληρωμής και την οριστική, ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των ειδών. 

 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«1» Πίνακας Υπό Προμήθεια Ειδών 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4318/Σ.1334      

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

 Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 
 

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜ. 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

1 
Επιβατικό Όχημα Πέντε (5) 

Θέσεων έως 1.400 κ.ε. 
4 14.516,13 3.483,87 

ΣΥΝΟΛΟ (€): 58.064,52 13.935,48 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 ΜΕ ΦΠΑ (€) 

72.000,00 € 

 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ 
Φ.831/ΑΔ.4318/Σ.1334          

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

 Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο - Εκτιμώμενη Αξία  

 
 1. Αντικείμενο: Η προμήθεια τεσσάρων (4) επιβατικών οχημάτων, πέντε (5) 
θέσεων, μέχρι 1.400 κ.ε. (CPV: 34110000-1), για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών της ΠΑ, μετακινούμενα σε όλη την ελληνική επικράτεια, αναλόγως των 
εκάστοτε αναγκών. 
 
 2. Εκτιμώμενη αξία: πενήντα οκτώ χιλιάδες, εξήντα τέσσερα Ευρώ και 
πενήντα δύο λεπτά (58.064,52 €), πλέον το ΦΠΑ 24%, ως αναλύεται στον Πίνακα 
της Προσθήκης «1»  του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. 
 
 3. Κατάσταση υλικού: Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι καινούργια, 
σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και του τελευταίου χρονολογικά μοντέλου 
(κατά την παράδοση θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή). 
 

Άρθρο 2ο 
Κριτήριο Κατακύρωσης 

 
 1. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου τιμήματος για το σύνολο 
των υπό προμήθεια οχημάτων.  
 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν (1) οικονομικό φορέα, 
βάσει του ως άνω κριτηρίου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

3. Η Μονάδα έχει δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα μικρότερη ή 
μεγαλύτερη της απαιτούμενης ποσότητας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κατά 
30%, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και τη 
σύμφωνη γνώμη του φορέα προβολής της απαίτησης προμήθειας (ΓΕΑ/Γ7), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Ν. 4412/16. 

 
Άρθρο 3ο 
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Δικαίωμα Συμμετοχής 
 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό έχουν: 
 
  α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
 
  β. Δημόσιοι φορείς. 
 
  γ. Ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα και 
είναι εγκατεστημένα/οι/ες σε: 
 
   (1) Κράτος-μέλος της Ένωσης. 
 
   (2) Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). 
 
   (3) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και 
 
   (4) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ανωτέρω 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
 2. Ο όρος «οικονομικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην 
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. 
 
 3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν 
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 
κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 
 
 4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 
Άρθρο 4ο  

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές πρέπει: 
 
  α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, ή να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν 
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ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 
  β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης 
κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. 
 
 2. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται οι ακόλουθες: 
 
  α. Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης. 
 
  β. Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 
 
  γ. Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως 
συμπαιγνίας ή διαφθοράς. 
 
  δ. Όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 
 
 3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται όσες υποβάλλονται από 
προσφέροντες οι οποίοι δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. 
 
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Απαιτείται να 
είναι μονογραμμένες και υπογεγραμμένες ανά σελίδα και να φέρουν συνεχή 
αρίθμηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων - δικαιολογητικών (σελ. 
1, 2, 3, …. κοκ). 
 
 5. Επί του φακέλου της προσφοράς να αναγράφονται ευκρινώς οι 
ακόλουθες ενδείξεις: 
 
  α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 
 
  β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 
  γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.17/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 
 
  δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τρίτη, 20 Οκτ 20, ώρα 10:00 πμ. 
 
  ε. Τα στοιχεία του προσφέροντα (διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email). 
 
 6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο (2) 
φακέλους έναν (1) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και έναν (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ο καθένας από τους 
οποίους θα περιέχει τρεις (3) αυτοτελείς υπο-φακέλους με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφορά και την οικονομική προσφορά 
(πρωτότυπα και αντίγραφα αντίστοιχα), ως ακολούθως: 
 

ΑΔΑ: ΨΦ186-ΧΜΤ
20PROC007447060 2020-10-08



Β - 4 

  α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
 
   (1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του (συναφές με το είδος της προμήθειας του διαγωνισμού), κατά την 
ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
   (2) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το 
Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος, το οποίο αφενός 
υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου της εταιρεία ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου και αφετέρου φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα 
(10) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή ΚΕΠ. Σημειώνεται ότι, ο εκπρόσωπος του προσφέροντος θεωρείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος όπως προκύπτει από τα ζητούμενα –κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης- νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του 
προσφέροντος. 
 
  β. Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς: 
 
   (1) Έντυπο που να περιγράφεται το προσφερόμενο όχημα και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του, που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τους 
όρους της τεχνικής προδιαγραφής του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. Το 
έντυπο απαιτείται να συνοδεύεται από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με 
φωτογραφίες ή σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές των προς προμήθεια 
οχημάτων. Τα φυλλάδια να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα και να 
δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη του οχήματος. 
Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνουν τον επιπλέον εξοπλισμό ή παρελκόμενα 
(options), τα οποία ως σκοπό έχουν την αύξηση των ικανοτήτων των οχημάτων. 
 
   (2) Αντίγραφα εν ισχύ Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος 
Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο, του κατασκευαστή 
του οχήματος ή του επίσημου αντιπροσώπου ή εισαγωγέα. 
 
   (3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύμφωνα 
με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ (§ 3.1.3), ή  Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου οχήματος. 
 

(4) Φύλλο συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 
παρούσας διακήρυξης, στο οποίο να απαντώνται μία (1) προς μια (1) όλες οι 
απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, με ανάλογη παραπομπή στο έντυπο 
περιγραφής του προσφερόμενου οχήματος  - τεχνικά φυλλάδια (prospectus).  

 
(5) Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των οχημάτων. 
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   (6) Δήλωση για την παρεχόμενη χρονική εγγύηση των οχημάτων 
και τους όρους αυτής, η οποία να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί 
εγγυήσεων της τεχνικής προδιαγραφής. 
 
   (7) Δήλωση της χώρας κατασκευής - προέλευσης των οχημάτων. 
 

(8) Δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία θα 
παράγεται το προσφερόμενο όχημα, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της.  

 
   (9) Δήλωση του προσφέροντος για παροχή τεχνικής υποστήριξης 
και υλικών-ανταλλακτικών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη για το 
προσφερόμενο όχημα. 

 
(10) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ζητείται από την τεχνική 

προδιαγραφή της παρούσας διακήρυξης, ως το Παράρτημα «Γ». 
 
  γ. Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 
Προσθήκης «2» του παρόντος. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι: 
 
   (1) Η οικονομική προσφορά θα έχει τη μορφή του Πίνακα των 
απαιτήσεων, όπου για το προσφερόμενο είδος της Τεχνικής Προσφοράς θα δοθεί 
τιμή (χωρίς το ΦΠΑ) από τον προσφέροντα, ώστε βάσει της ποσότητας, να 
προκύψει το συνολικό προσφερόμενο τίμημα (χωρίς ΦΠΑ). 
 

   (2) Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις και 
φόρο εισοδήματος, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα, όπως επίσης και τα 
τέλη ταξινόμησης και έξοδα παράδοσης -  μεταφοράς στο χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, όπως καθορίζεται στην παρούσα. 

 

   (3) Η οικονομική προσφορά θα προσδιορίζει το ποσοστό ΦΠΑ 
(24%), καθώς και το χρόνο ισχύος της.  

 
7. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προσφορών, συντρέχει η εφαρμογή του 

άρθρου 102 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄), σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια 
Επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να καλεί εγγράφως του προσφέροντες να 
διευκρινίσουν ή συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς 
τους, εφόσον η απαιτούμενη διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά αποκλειστικά 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα και επουσιώδεις πλημμέλειες ή ασάφειες που δεν 
επιφέρουν έννομη συνέπεια ως προς το περιεχόμενο της προσφοράς ή τα 
νομιμοποιητικά της στοιχεία, δίχως να εισάγει διακρίσεις ή άνιση μεταχείριση των 
προσφερόντων. 

 
Άρθρο 5ο 

Ισχύς Προσφορών 
 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα 
(60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
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 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
 
 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Μονάδα, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Μονάδα 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά 
πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που 
αφορούν το διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 6ο 

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) δημόσια συνεδρίαση 
της Επιτροπής Διενέργειας (ΕΔΔ), κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί από τη 
διακήρυξη (άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16), στην οποία αποσφραγίζεται ο 
φάκελος της κάθε προσφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς (Πρωτότυπα και Αντίγραφα), 
όπως ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. Η Επιτροπή μονογράφει κάθε 
φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. 
 

2. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος «ΙΙ», Β του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ).  
 
 3. Μετά το πέρας της δημόσιας συνεδρίασης η ΕΔΔ ελέγχει τα κατατεθέντα 
δικαιολογητικά και καταρτίζει το Πρακτικό αξιολόγησης εις διπλούν (2), με ανάλογη 
εισήγηση για την προμήθεια των ειδών από προτεινόμενο προσωρινό ανάδοχο, το 
οποίο υποβάλλεται στο Τμήμα Οικονομικού της Μ.ΓΕΑ, μαζί με το φάκελο του 
διαγωνισμού και τις προσφορές, με σκοπό την έκδοση απόφασης προσωρινού 
αναδόχου. 
 
 4. Στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση της απόφασης προσωρινού αναδόχου, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών από την ΕΔΔ, η 
οποία αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και γνωστοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (στη διεύθυνση email που αναγράφεται στις προσφορές) ή 
τηλεομοιοτυπίας (fax), αυθημερόν σε όλους τους συμμετέχοντες. 
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5. Κατόπιν των ανωτέρω, έπεται η προσκόμιση από τον προσωρινό 
ανάδοχο των κάτωθι δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, μετά την παρέλευση 
άπρακτης της πενθήμερης (5) προθεσμίας άσκησης ενστάσεων κατά της ως άνω 
απόφασης: 
 
  α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για το νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Εφόσον ο ανάδοχος αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή 
προσωπική εταιρεία (ΟΕ και ΕΕ), το ποινικό μητρώο αφορά τους διαχειριστές της 
εταιρείας. Εφόσον ο ανάδοχος αποτελεί ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ), η υποχρέωση 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
  β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς του Δημοσίου. 
 
  γ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας του 
προσφέροντος (ΦΕΚ, καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, πράξεις ορισμού 
διαχειριστών για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ, του Διευθύνοντα Συμβούλου-Μελών για 
τις ΑΕ, καθώς επίσης το παραστατικό εκπροσώπησης) από τα οποία να πηγάζει ο 
έχων την αρμοδιότητα υπογραφής - υποβολής της προσφοράς (Ν. 4412/16, 
άρθρο 93 εδάφιο γγ). 
 
  δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που (τυχόν) έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του προσωρινού αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή (εναλλακτικά) 
Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου περί μη 
έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου εις βάρος του, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα. 
 

Άρθρο 7ο 
Έκδοση κατακύρωσης και Κατάρτιση Σύμβασης 

 
1.  Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με 

απόφαση της Μονάδος, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 
 
  α. Με την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον 
προσωρινό ανάδοχο εντός τακτής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία ειδοποίησης, κατά το άρθρο 6 της παρούσας, εκδίδεται Πρακτικό από 
την ΕΔΔ, για τον έλεγχο των υπόψη δικαιολογητικών. 
 
  β. Βάσει του ως άνω Πρακτικού εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους 
συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, με μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (ή τηλεομοιοτυπίας - fax), για τυχόν άσκηση ένστασης κατά της 
απόφασης, κατά άρθρο 127 του ν.4412/16. 
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  γ. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πενθήμερης (5) προθεσμίας 
άσκησης ένστασης ή κατόπιν έκδοσης απόφασης της Μονάδας επί αυτής, 
ακολουθεί η ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η 
γνωστοποίησή της στον ανάδοχο, ο οποίος και προσκαλείται για την υπογραφή 
της σύμβασης εντός πέντε (5) ημερών. 
 
 2. Εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέρχεται μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, απορρίπτεται η 
προσφορά του κατά το άρθρο 103, του Ν.4412/16, μετά από απόφαση της 
Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Σε 
τέτοια περίπτωση η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 
 
 3. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, θα 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις 
συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που 
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 8ο 
Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 
 1. Η Μονάδα με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
 
  α. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 97, 100 και 102 έως 104 
του Ν.4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί 
σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
 
  β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
 
  γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις, εντός της καθορισμένης από την Επιτροπή προθεσμίας ή η εξήγηση 
που δίδεται δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 
102. 
 
  δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  
 
  ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει 
δύο (2) ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους 
της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ΑΔΑ: ΨΦ186-ΧΜΤ
20PROC007447060 2020-10-08



Β - 9 

 
  στ. Προσφορά υπό αίρεση. 

 
ζ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να 

προβλέπεται από τη διακήρυξη ή, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη η 
κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 
 

Άρθρο 9ο 
Ενστάσεις 

 
 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης ή παράλειψης της Μονάδας, ως 
Αναθέτουσας Αρχής, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Ένσταση κατά της 
παρούσας διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 
 
 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα 
επί 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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν.4412/16, 
όπως ισχύει. 

 
Άρθρο 10ο 
Εγγυήσεις 

 
 1. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στην 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% του 
συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών (όπως 
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη) κατά δύο (2) μήνες. Η ανωτέρω εγγύηση 
επιστρέφεται στον προμηθευτή στο σύνολό της, μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. 

 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.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 
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μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. (παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/16). 

 
 4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει 
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16, 
διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
 5. Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στην 
Προσθήκη «3» του παρόντος. 
 
 6. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή τραπέζης για την καλή λειτουργία των 
συμβατικών ειδών. Οι απαιτούμενες εγγυήσεις που θα παρέχει ο προμηθευτής 
περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. 
 

Άρθρο 11ο 
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής 

 
1. Τόπος παράδοσης: 123 ΣΤΕ/ Μοίρα Εφοδιασμού, (ΑΒ Δεκέλειας, ΤΓΑ 

1010, Λεωφόρος Τατοΐου). στο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή της Μονάδος (Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβών), με μέριμνα και 
έξοδα του συμβαλλόμενου. 
 
 2. Χρόνος παράδοσης: Το συντομότερο δυνατό και έως έξι (6) μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης.  

 
3. Τρόπος παράδοσης: 
 
 α. Η παράδοση των οχημάτων να γίνει με μέσα, προσωπικό και έξοδα 

του προμηθευτή. 
 
 β. Επιτρέπονται οι τμηματικές παραδόσεις εντός του χρόνου 

παράδοσης που καθορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 12ο 
Οριστική, Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή 

 
1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού 

αντικειμένου διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβών (ΕΠΠ) 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σύμβαση και 
τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
 
 2. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου 
είναι η ακόλουθη:   
 
  α. Ο συμβαλλόμενος, πριν από τη προσκόμιση των ειδών και 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από αυτή, έρχεται σε συνεννόηση με τον 
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πρόεδρο της ΕΠΠ για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας, ώστε να 
βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία 
παραλαβής.  
 
  β. Όμοια, ο συμβαλλόμενος εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία 
Ασφαλείας της Μονάδας, άδεια εισόδου του προσωπικού του. 
 
  γ. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από 
την ΕΠΠ, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, με την παρουσία του συμβαλλόμενο ή νομίμου εκπροσώπου του που 
προσυπογράφει μαζί με την ΕΠΠ το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που 
συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο συμβαλλόμενο. 
 
 3. Κατά την παράδοση ο προμηθευτής θα παραδώσει για κάθε όχημα το 
Βιβλίο Εγγύησης και Συντήρησης, στο οποίο θα αναγράφονται και θα 
υπογράφονται κάθε φορά, από το εκάστοτε συνεργείο, οι εκτελούμενες εργασίες 
και τα ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος εκ 
μέρους της ΠΑ της ποιοτικής κατάστασης των οχημάτων για όλη την περίοδο 
ισχύος της εγγύησης. Επιπλέον θα παραδοθούν η τεχνική βιβλιογραφία, εγχειρίδια 
χρήσης-λειτουργίας και συντήρησης-επισκευών.  
 
 4. Η Επιτροπή Ποιοτικής-Ποσοτικής Παραλαβής (ΕΠΠΠ) ελέγχει τη 
σήμανση, την αρτιότητα και την επιμέλεια της κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα 
ελαστικά και γενικότερα τον εξοπλισμό κάθε οχήματος, καθώς και την πληρότητα, 
την καταλληλότητα των παρελκόμενων όπως επίσης και την πληρότητα των 
εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων. Ελέγχονται επίσης ο κινητήρας, το κιβώτιο 
ταχυτήτων, το διαφορικό και οι σωληνώσεις υγρών κάθε οχήματος για την 
εξακρίβωση διαρροών. Τέλος εξετάζει τη συμφωνία τους με την Τεχνική 
Προσφορά του προμηθευτή. 
 
 5. Επιπρόσθετα, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει κατάσταση 
δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργείων γενικών επισκευών το οποίο θα καλύπτει 
κατ’ ελάχιστον της υπηρεσίες της εγγύησης και της προγραμματισμένης 
συντήρησης των πρώτων δεκαπέντε (15) ετών. 
 

 6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά 
μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν. 4412/16. Η απόφαση παράτασης 
εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του συμβαλλόμενου.  
 
 7. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 207 του Ν. 4412/16. 
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 8. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί το συμβατικό αντικείμενο, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 
Άρθρο 13ο 
Κυρώσεις 

 
 1. Σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο δεν παραδοθεί εντός του 
καθορισθέντος χρονοδιαγράμματος, επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 
 
 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Μονάδας και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση και παρατείνεται ανάλογα ο 
χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4, Ν.4412/16). 
 
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό 
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα 
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. 
 
 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν 
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
 5. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του 
άρθρου 203 και 207 του Ν.4412/16. 
 
 6. Οι ποινικές ρήτρες και οποιαδήποτε γενική ζημιά που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα εισπράττονται 
από όσα έχει να λαμβάνειν ο οικονομικός φορέας για οποιαδήποτε αιτία από την 
Υπηρεσία ή το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των 
λογαριασμών αυτών, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 
 

Άρθρο 14ο 
Τιμές – Κρατήσεις - ΦΠΑ 

 
 1. Οι τιμές των υπό προμήθεια ειδών διατηρούνται σταθερές καθόλη τη 
διάρκεια της σύμβασης.  
 
 2. Το ΦΠΑ επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και οποιαδήποτε μεταβολή 
του επιφέρει αντίστοιχη μεταβολή στην τιμή των υπό προμήθεια ειδών. 
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 3. Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε μεταβολή στις τιμές των ειδών από τυχόν μέτρα και αυξήσεις πάσης 
φύσεως δαπανών, φόρων και τελών (πλην του ΦΠΑ), που τυχόν επιβληθούν από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν αποδέχεται καμία αλλαγή επί της ποιότητας - τιμής των 
προσφερόμενων ειδών. 
 
 4. Κρατήσεις υπέρ τρίτων: 6,27868%,που αναλύεται ως εξής: ΜΤΑ 4%, 
(ΝΔ 3981/59, άρθρο 7, παρ. 7), ΕΛΟΑΑ 2% (ΝΔ 398/74, άρθρο 21, παρ. 6), 
Χαρτόσημου 0,12% (δηλ. 6*2%, Ν.187/43, άρθρο 10, παρ.1 και ΠΔ 28/1931, 
Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου), ΟΓΑ χαρτοσήμου (δηλαδή 0,12* 20%, Ν. 
4169/1961, άρθρο 11, παρ. 1), ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, (Ν.4115/2013, άρθρο 26, παρ. 
7, ως τροποποιήθηκε με άρθρο 375, παρ.5, του Ν.4412/16), Χαρτοσήμου 
ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (δηλ. 0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,00042% 
(δηλ. 0,0021*20%), (ΥΑ 5143/11-12-2014, άρθρο 7), Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06% (ΦΕΚ Β΄ 969, 1191/14-03-17, άρθρο 
2, παρ. 3 και άρθρο3, παρ. 2), Χαρτόσημου ΑΕΕΠ 0,0018% (δηλ. 0,06*3%) και 
ΟΓΑ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (δηλ. 0,0018*20%), (ΥΑ 1191/14-03-17, άρθρο 
6). 
 
 5. Η δαπάνη προμήθειας των ειδών υπόκειται σε παρακράτηση Φόρου 
Εισοδήματος 4% (κατά Ν.4172/13, άρθρο 64, περ. β’, όπως ισχύει), που 
υπολογίζεται επί του συμβατικού τιμήματος μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων 
ως άνω κρατήσεων. 
 

Άρθρο 15ο 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 
 1. Η πληρωμή του συμβαλλόμενου διενεργείται μετά την οριστική, ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την ΕΠΠ. Ειδικότερα: 
 
  α. Η εξόφληση 100% του τιμήματος των παραδοτέων οχημάτων 
διενεργείται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 
συμβαλλόμενου. 
 
  β. Εφόσον γίνουν από τον προμηθευτή τμηματικές παραδόσεις, τότε 
θα γίνονται τμηματικές πληρωμές. 
 
  γ. Η πληρωμή διενεργείται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) 
στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του συμβαλλόμενου, για τον οποίο 
προσκομίζεται βεβαίωση της τράπεζάς του. Σημειώνεται ότι η επωνυμία του 
δικαιούχου του λογαριασμού πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με την επωνυμία στο 
τιμολόγιο. 
 
  δ. Ο χρόνος εξόφλησης ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες, 
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου και των λοιπών 
δικαιολογητικών πληρωμής που καθορίζει η σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των οχημάτων. 
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  ε. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των 
εξήντα (60) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το 
πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του 
εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που 
ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 
 
   στ. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα 
τυχόν δικαστικών διενέξεων και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου (όπως 
μη έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, παραλαβή του 
συμβατικού αντικειμένου με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές κλπ). 
 
 2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής έχουν ως ακολούθως: 
 
  α. Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
(εκδίδεται από την ΕΠΠ) ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 
4412/16.  
 
  β. Γραμμάτιο εισαγωγής των οχημάτων στην αποθήκη της Μονάδας 
(εκδίδεται από το Σμήνος Εφοδιασμού της Μονάδος). 
 
  γ. Τιμολόγιο πώλησης - Δελτίο Αποστολής.  
 
  δ. Εν ισχύ πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 
 
  ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
 
  στ. Βεβαίωση τραπέζης, για τον τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του 
συμβαλλόμενου (αριθμό IBAN). 
 
 3. Σε περίπτωση που υφίσταται Βεβαίωση Οφειλής του συμβαλλόμενου, 
σύμφωνα με την προσκομιζόμενη εν ισχύ ενημερότητα, το προς εξόφληση ποσό 
θα καταβάλλεται στο αρμόδιο προς είσπραξη ταμείο. 
 

Άρθρο 16ο 
Συντήρηση 

 
 1. Η πρώτη προγραμματισμένη τακτική συντήρηση (service) των 
οχημάτων, με βάση τα διαστήματα και την περιοδικότητα που καθορίζονται στα 
οικεία τεχνικά εγχειρίδια, θα γίνει δωρεάν (εργασίες και υλικά) στις τεχνικές 
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εγκαταστάσεις της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία εντός της περιφέρειας 
που βρίσκεται η Μονάδα-Χρήστης ή έτερης κοντινής περιφέρειας. 
 
 2. Οι υπόλοιπες (πέραν των ανωτέρω δωρεάν) προγραμματισμένες 
τακτικές συντηρήσεις, για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης και 
προκειμένου να είναι σε ισχύ η εγγύηση, θα γίνονται στις τεχνικές εγκαταστάσεις 
της εταιρίας ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η 
Μονάδα. Το κόστος των υπόψη τακτικών συντηρήσεων θα καλύπτεται από τις 
πιστώσεις της κάθε Μονάδας-χρήστη. 

 
Άρθρο 17ο 

Τεχνική Εξυπηρέτηση μετά την Προμήθεια 
 

 1. Κατά την παράδοση των οχημάτων θα παραδοθεί η τεχνική 
βιβλιογραφία, εγχειρίδια χρήσης-λειτουργίας και συντήρησης-επισκευών, 
σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσας διακήρυξης. 
 
 2 Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την παροχή δωρεάν τεχνικής 
εκπαίδευσης της λειτουργίας των οχημάτων σε τεχνικό προσωπικό της Μονάδας 
στις εγκαταστάσεις του στην Ελλάδα, σε προσωπικό τριών (3) ατόμων 
προτεινόμενο από την ΠΑ, που θα καλύπτει το χειρισμό, λειτουργία , 
προγραμματισμένη συντήρηση και διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting) 
στα μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά κλπ τμήματα του 
προσφερόμενου Οχήματος, διάρκειας μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Για την 
αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται η ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης, με ανάλογο Πρακτικό της ΕΠΠ. 
 
 3. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την παροχή πλήρη κατάλογου των 
συνεργείων του ή εξουσιοδοτημένων συνεργείων-συνεργατών, με διευθύνσεις και 
αριθμούς τηλεφώνων, στον οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο 
εντός του Νομού ή του κοντινότερου εντός της Περιφέρειας, που βρίσκεται η 
Μονάδα-χρήστης, προκειμένου να γίνονται οι τακτικές συντηρήσεις για το χρονικό 
διάστημα της εγγύησης. Η παράδοση του καταλόγου θα γίνει με την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
 4. Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και 
υλικών-ανταλλακτικών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, από την ημερομηνία 
οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των οχημάτων. 
 

Άρθρο 18ο  
Χρήση των Οχημάτων 

 
 Η χρήση των οχημάτων θα γίνεται από το στρατιωτικό και πολιτικό 
προσωπικό των Μονάδων, που είναι εκπαιδευμένο, εξουσιοδοτημένο και κατέχει 
πτυχίο οδήγησης που αντιστοιχεί στις κατηγορίες των υπόψη οχημάτων. 
 

 
Άρθρο 19ο 

Λοιπές Διατάξεις 
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1. Η σύμβαση διέπεται από τις ισχύουσες περί Δημοσίου Λογιστικού και 

Προμηθειών (Ν.4412/16, όπως ισχύει) διατάξεις. 
 
 2. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή η μερική - ολική υπεργολαβική ανάθεση της 
προμήθειας των ειδών σε τρίτους. 
 
 3. Οποιαδήποτε διαφορά που αναφύεται στο πλαίσιο υλοποίησης του 
παρόντος, θα επιλύεται με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση και τα συναλλακτικά ήθη 
και με εφαρμογή των ως άνω όρων. 
 
 4. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. 
 
 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Υπόδειγμα ΤΕΥΔ 
«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
«3» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

ΑΔΑ: ΨΦ186-ΧΜΤ
20PROC007447060 2020-10-08



Β - 1 - 1 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4318/Σ.1334       

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

 Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [77043] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, 

ΤΓΑ1010 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 

- Τηλέφωνο: 210 819 1232 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dapdoy@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων Πέντε (5) Θέσεων έως 

1.400 κ.ε., CPV: 34110000-1. 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια ειδών. 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                 
1
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο4: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 

                                                 
2
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

                                                 
5
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης  

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση (αν υπάρχει): [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. Ταχυδρομείο (αν υπάρχει): [……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Σημειώνεται ότι το παρών συμπληρώνεται ως «ΝΑΙ» σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

στηρίζετε σε άλλη εταιρεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης για τα 

οποία απαιτούνται συγκεκριμένες ικανότητες (πχ τη μεταφορά των ειδών) 

                                                 
6
 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.” 
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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)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

i. Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

(1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

(2) δωροδοκία910· 

(3) απάτη11· 

(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες12 

(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 

(6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

                                                 
7
 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. 
8
 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). 
9
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

10
 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). 
11

 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 οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
12

 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. 
13

 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”. 
14

 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.". 
15

 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 ) 
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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;  

 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
19

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν20: 

[……] 

  

                                                 
16

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19

 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) 
20

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 
[……][……][……] 

                                                 
21

 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). 
22

 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 
23

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
25: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις26 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
 

                                                 
24

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
26

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 28, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

                                                 
27

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
28

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης 
29

 Πρβλ άρθρο 48. 
30

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
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. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της 
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του 
α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει 
ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους 
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των 
τριών κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους δεν 
παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία 
αυτών; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση και 
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και Ειδικών 
όρων της Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε 
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους 
Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται31, 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 δωρεάν32 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο 
μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 

 
 
 
 

                                                 
31

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
32

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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Τηλέφ.: 210 819 1232 

 Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:   
ΑΦΜ:         
Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ………..……, fax:…………………., e-mail………………  
 
 1. Οικονομική Προσφορά:  Ως ο ακόλουθος Πίνακας ειδών: 

 

α/α Περιγραφή(*) 
Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή ανά 
Τεμάχιο άνευ 

ΦΠΑ  

Συνολική Τιμή (€) με 
ΦΠΑ 

1 
Επιβατικό όχημα πέντε (5) 

θέσεων έως 1.400 κ.ε. 
4 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  

ΦΠΑ 24%   

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (*) Αναγράφονται επακριβώς το προσφερόμενο όχημα του 
οικονομικού φορέα σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του και όχι απλή 
αναπαραγωγή του λεκτικού του Πίνακα απαιτήσεων της διακήρυξης.  
 
 2. Ισχύς Προσφοράς: Εξήντα (60) ημέρες. 
 
 3. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις (6,27868%), 
φόρος εισοδήματος (4%), τέλη εκτελωνισμού και έξοδα μεταφοράς- παράδοσης. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4318/Σ.1334       

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

 Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK-fax ).............................. 

 
Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ …………………… 
Προς: Μ.ΓΕΑ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
……………………………………….. Δ\νση ………………………………………… 
ΑΦΜ ............................. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό …/… σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια τεσσάρων 
(4) επιβατικών οχημάτων πέντε (5) θέσεων (Διακήρυξη 5/20) και το οποίο 
ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας, 
………............................ΕΥΡΩ αυτής.  
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
-  Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρι την ............................................... 
-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
    
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  
Φ.831/ΑΔ.4318/Σ.1334 

Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

      
 

Τεχνική Προδιαγραφή  
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

11..11  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΗΗ  

Η Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, την απαιτούμενη διαδικασία συντήρησης, καθώς και 
τους ελέγχους παραλαβής για την προμήθεια Επιβατικών Οχημάτων, πέντε (5) 
θέσεων, τεσσάρων (4) πλευρικών θυρών, τύπου sedan ή suv και με χώρο 
αποσκευών από 350Lt και άνω, για κάλυψη αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας. 

11..22  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  

Σκοπός της παρούσης ΤΠ είναι να καθορίσει τα ποιοτικά, τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά καθώς και τη διαδικασία συντήρησης, που πρέπει να καλύπτει το 
υπό Προμήθεια Επιβατικό Όχημα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

11..33  ΣΣΥΥΝΝΤΤΜΜΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΑΑΚΚΡΡΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑ  

Α/Δ  Αεροδρόμιο 
ΔΑ  Δεν απαιτείται 
Ε  Έκδοση 
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 
KOK  Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
NSN  National Stock Number 
ΟΕΜ  (= Original Equipment Manufacturer) Αρχικός Κατασκευαστής του υλικού 
ΠΑ  Πολεμική Αεροπορία 
ΤΠ  Τεχνική Προδιαγραφή. 

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Κοινή υπουργική Απόφαση 129/2534/ (ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010) «Καθορισμός 

Δικαιούχων Χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και 

άλλες ρυθμίσεις σχετικές με Κρατικά Αυτοκίνητα» 

2. ΠΔ 57/10 (ΦΕΚ97/Α’/25.6.10): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 

την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» και η τροποποίησή του από  το Π.Δ. 81/2011 (ΦΕΚ 

197/Α/9.9.2011). 

3. Οδηγία 2014/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 

σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για 

χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 

4. Κανονισμός (ΕΚ) 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 

έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων. 

5. Κανονισμός 715/2007/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά στην έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων 

όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και 
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Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης 

οχημάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, 

σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/20.5.2005), 

«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, 

επανελέγχου και αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/1.9.2005).   

8. Οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1999, για την 

προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 

προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο 

αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα. 

9. Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 

την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 

«Θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 

ρυμουλκουμενων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά».   

11. Υ.Α. 50292/3549/08/2009 (ΦΕΚ 272/Β/16.2.2009), εφοδιασμός των οχημάτων 

με φορητούς πυροσβεστήρες. 

12. Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες, τους συσσωρευτές, τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, με την κατάργηση της οδηγίας 

91/157/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/α/23.03.1999). Κύρωση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. ΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β΄/11.10.2010). Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ και 

2008/103/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Υπουργική Απόφαση Η-2347/555/78/1978 (ΦΕΚ 123/Β/15.2.1978) Περί 

Εφοδιασμού των αυτοκινήτων με κιβώτιο που θα περιέχει υγειονομικό υλικό 

πρώτων βοηθειών. 

16. DIN VG 74059 “Drawbar Eye for Trailers. Dimensions, Mark of Conformity”. 

17.  ISO 1585 Engine Test – Road Vehicles Net Power 
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18. FED-STD-595C, Colors used in Government procurement. 

19. EN ISO 9001 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας– Απαιτήσεις» της πλέον 

σύγχρονης κατά προτίμησης έκδοσης. 

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της 

παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος 

έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των 

τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με 

μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 

ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

1. Το όχημα που περιγράφεται στην παρούσα ανήκει στην κλάση 2310 

«Αυτοκινούμενα Οχήματα Επιβατών» κατά NATO AcodP-2/3.  

2. Ο κωδικός CPV για το όχημα με βάση τον κανονισμό 2195/2002/ΕΚ είναι ο 

34110000-1 με περιγραφή «Επιβατικά Οχήματα». 

4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

44..11  ΠΠΡΡΟΟΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  

Μεταφορά προσωπικού. 

44..22  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΗΗ  

ΔΑ 

44..33  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  

Πάσης φύσεως οδικό δίκτυο (ορεινό, πεδινό, χωμάτινο, ασφάλτινο κλπ) που 
συνδέει όλες τις Μονάδες ΠΑ εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 

44..44  ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΔΑ 

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

55..11  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  

1. Το υπό προμήθεια επιβατικό όχημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 
τυποποιημένο προϊόν εμπορικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Euro 5 ή 6). Όχημα με ίδια μηχανικά μέρη 
(αμάξωμα, πλαίσιο, κινητήρας, συστήματα μετάδοσης, διεύθυνσης και πέδησης) 
με το περιγραφόμενο υπό προμήθεια όχημα θα πρέπει να έχει εισαχθεί και να 
κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά. Δεν γίνεται δεκτός τύπος του οποίου η 
κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση.  
1. Το εν λόγω όχημα θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώς, από αναγνωρισμένο οίκο του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των 
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οχημάτων. 
2. Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι επιβατικού τύπου πέντε (5) θέσεων, 
τεσσάρων (4) πλευρικών θυρών, τύπου sedan ή suv και με χώρο αποσκευών άνω 
των 350 Lt (λίτρων) για εντός δρόμου κίνηση (παντοδαπού εδάφους). 
3. Όλα τα μέρη του οχήματος πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και ικανά να 
μεταφέρουν το φορτίο τους με ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, 
κάτω από δυσχερείς εδαφολογικές και καιρικές συνθήκες. Το κέντρο βάρους του 
οχήματος θα βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο κάτω από όλες τις 
συνθήκες φορτίου. 
4. Η εν γένει κατασκευή του οχήματος καθώς και η κατασκευή του 
προσφερόμενου εξοπλισμού (θάλαμος επιβατών, air-condition, κ.α.) θα γίνει από 
εργοστάσια με πολυετή πείρα σε εν λόγω κατασκευές που αποδεδειγμένα 
παρέχουν τη δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα. 
5. Ο αρχικός κατασκευαστής (ΟΕΜ) θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την 
καταλληλότητα και αξιοπιστία όλων των τμημάτων ή κυρίων συγκροτημάτων που 
συνθέτουν το όχημα ακόμα και για αυτά που κατασκευάζονται από άλλους 
υποκατασκευαστές.  
 

55..22  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  

55..22..11  ΠΠλλααίίσσιιοο  ––  ΑΑμμάάξξωωμμαα  

1. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του 
(για λειτουργία σε οδοστρώματα κάθε είδους με το προβλεπόμενο φορτίο). Θα 
είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να δέχεται τις προβλεπόμενες καταπονήσεις με 
ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλειας και θα έχει αντισκωριακή προστασία. Θα είναι 
εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που 
προορίζεται. Θα δηλωθούν τα φορτία αντοχής των αξόνων, τεκμηριωμένα από 
έγγραφα και πιστοποιητικά. 
2. Ο ελεύθερος χώρος φόρτωσης θα είναι άνω των 350Lt. 

55..22..22  ΔΔιιααττάάξξεειιςς  ΈΈλλξξηηςς  ––  ΡΡυυμμοούύλλκκηησσηηςς  

Το όχημα θα φέρει διάταξη έλξης εμπορικού τύπου εμπρός. 

55..22..33  ΚΚιιννηηττήήρρααςς  

1. Ο κινητήρας του θα είναι έως 1400cc, αμόλυβδης βενζίνης, αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, υδρόψυκτος, με εμπρόσθια κίνηση. Η τετρακίνηση είναι αποδεκτή.  
2. Η έκδοσή του θα είναι κατάλληλη ώστε να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασίες 
τουλάχιστον στο εύρος από -18οC έως 48ο C.  
3. Απαιτούμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 90 ίππους ps. 
4. Ο κατασκευαστής του οχήματος θα βεβαιώσει τη συμμόρφωση του κινητήρα 
με τις απαιτήσεις των παραγράφων 5.2.3.1 έως 5.2.3.7. 
5. Οι ανωτέρω επιδόσεις θα επιτυγχάνονται χωρίς ενδείξεις υπερθέρμανσης ή 
κακής απόδοσης – λειτουργίας του κινητήρα. 
6. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξεις για τον έλεγχο της 
λειτουργίας και συντηρήσεως του κινητήρα.   
7. Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 45 λίτρων (lt). 
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55..22..44  ΣΣύύσσττηημμαα  ΨΨύύξξηηςς  ΚΚιιννηηττήήρραα  

Το υγρού τύπου σύστημα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο 
μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει σύστημα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας ψυκτικού 
υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστημα ψύξεως πρέπει να 
εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρμανση σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος τουλάχιστον έως 48°C. 

55..22..55  ΣΣύύσσττηημμαα  ΕΕξξααγγωωγγήήςς  ΚΚααυυσσααεερρίίωωνν  

1. Να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και την ΕΕ ως προς τον 
θόρυβο, τον περιορισμό των εκπεμπόμενων καυσαερίων και τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος. 
2. Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι κατασκευασμένο από υλικά 
υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά στην οξείδωση. Θα περιλαμβάνει σιγαστήρα για 
τη μείωση του θορύβου του κινητήρα και θα προστατεύεται από βλάβες που 
μπορεί να προκύψουν, όταν το όχημα κινείται σε ανώμαλο έδαφος. 
3. Επίσης ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι σε τέτοια θέση ώστε 
να αποφεύγεται η τυχαία είσοδος καυσαερίων στο θάλαμο οδήγησης, σε όλες τις 
συνθήκες οδήγησης, εργασίας και στάθμευσης. 

55..22..66  ΣΣύύσσττηημμαα  ΜΜεεττάάδδοοσσηηςς  ΚΚίίννηησσηηςς  

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο για αυτή την κατηγορία του 
επιβατικού οχήματος και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς της ισχύος του 
κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις του οχήματος όπως 
αυτές περιγράφονται στην ΤΠ. Το όχημα θα είναι εμπροσθοκίνητο ή τετρακίνητο. 

5.2.6.1 Κιβώτιο Ταχυτήτων 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι χειροκίνητου επιλογέα και θα διαθέτει σύστημα 
συγχρονισμού με τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μίας (1) 
ταχύτητας οπισθοπορείας, ή αυτόματο κιβώτιο ανάλογων δυνατοτήτων. 

55..22..77  ΣΣύύσσττηημμαα  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  

1. Το όχημα θα έχει σύστημα διεύθυνσης κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση 
του στα προαναφερθέντα οδικά δίκτυα με τον μικρότερο δυνατό κύκλο στροφής. 
2. Το σύστημα θα είναι υδραυλικής ή ηλεκτρικής ή ηλεκτρουδραυλικής 
υποβοήθησης με δυνατότητα μηχανικής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του 
υδραυλικού. 
3. Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης. 
4.  Θα υπάρχει σύστημα περιορισμού ολίσθησης (μηχανικό, ή ηλεκτρονικό, ή 
άλλο). 

55..22..88  ΣΣύύσσττηημμαα  ΠΠέέδδηησσηηςς  

Το σύστημα πέδησης θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του οχήματος, 
θα συμφωνεί με τις οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω : 
1. Δισκόφρενα εμπρός και πίσω. Γίνονται αποδεκτά και ταμπούρα με 
υποβοήθηση σέρβο στους πίσω τροχούς. 
2. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει 
διαρκώς την μη εμπλοκή των τροχών σε όλο το φάσμα λειτουργίας – ταχυτήτων 
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του οχήματος, ενώ καθώς και σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης 
(EBD ή αντίστοιχο). 
3. Μηχανικό σύστημα πέδησης στάθμευσης (χειρόφρενο) ή αντίστοιχο ηλεκτρικό, 
με επενέργεια στους οπίσθιους τροχούς. 

55..22..99  ΣΣύύσσττηημμαα  ΑΑννάάρρττηησσηηςς  

Το σύστημα ανάρτησης θα εξασφαλίζει την ασφαλή κίνηση του οχήματος, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις σε δυσμενείς καταστάσεις κίνησής του με 
πλήρες φορτίο. 

55..22..1100  ΤΤρροοχχοοίί  ––  ΕΕλλαασσττιικκάά  

1. Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από υλικό ισχυρής κατασκευής. 
2. To όχημα θα φέρει μονούς τροχούς και απαιτείται ένας (1) εφεδρικός τροχός 
(βάσει των ισχυουσών Οδηγιών της ΕΕ), τοποθετημένο σε σταθερή κατάλληλη 
θέση ή κιτ επισκευής ελαστικών. 
3. Τα ελαστικά (επίσωτρα) θα είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless), ακτινικού 
τύπου Radial, κατάλληλα για τα δεδομένα κίνησης του οχήματος (βάρος, ταχύτητα, 
κά), με τις αντίστοιχες ζάντες να είναι από 15” έως 17” ιντσών. Θα είναι κατάλληλα 
για οδήγηση σε ασφαλτικό ή μη οδόστρωμα όλες τις εποχές του έτους.  
4. Τα ελαστικά, θα είναι αμεταχείριστα και ο χρόνος κατασκευή τους να μην είναι 
πριν από δέκα (10) μήνες από την παραλαβή του οχήματος. 

55..22..1111  ΘΘάάλλααμμοοςς  ΟΟδδήήγγηησσηηςς  ––  ΕΕππιιββααττώώνν  

1. Ο θάλαμος οδήγησης θα έχει προδιαγραφές έναντι συγκρούσεων (euro 
NCAP) και να είναι κατηγορίας τέσσερα (4) και άνω. Θα υπάρχουν αερόσακοι 
οδηγού και συνοδηγού.  
2. Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντός του 
θαλάμου σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Ο θάλαμος θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες στις πλευρές της καμπίνας με τα 
ανάλογα ελαστικά παρεμβύσματα που θα εξασφαλίζουν καλή στεγανότητα και 
κεντρικό κλείδωμα. 
4. Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και με ανάλογα 
κινητά πλαστικά ή ελαστικά ταπέτα. 
5. Όλα τα καθίσματα θα είναι ανατομικού σχεδιασμού. Το κάθισμα του οδηγού 
θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο (εμπρός – πίσω, ανάκληση πλάτης, επιθυμητό 
καθ‘ ύψος) ώστε να εξασφαλίζεται άνετη οδήγηση. Η επικάλυψη των καθισμάτων 
να γίνει με ταπετσαρία σε απομίμηση δέρματος (συνθετικού) ή υφασμάτινη. Όλα 
τα καθίσματα θα έχουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Τα πίσω καθίσματα θα 
είναι αναδιπλούμενα. 
6. Ο ελεύθερος χώρος και η διάταξη των καθισμάτων θα είναι τέτοια ώστε να 
παρέχεται άνεση και ευχέρεια κατά την κίνηση του οχήματος στον οδηγό και τους 
συνεπιβάτες. 
7. Θα εξασφαλίζει καλή ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση. 
8. Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι ηλεκτρικά. 
9. Ο θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με : 

9.1. Εσωτερικό καθρέπτη, καθώς και εξωτερικούς, δεξιά και αριστερά της 
καμπίνας, αναδιπλούμενους. Οι εξωτερικοί καθρέπτες θα ρυθμίζονται 
ηλεκτρικά. Το σύστημα αποθάμβωσης, των εξωτερικών καθρεπτών, είναι 
δεκτό. 
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9.2. Σκιάδια ανεμοθώρακα και θήκες μικροαντικειμένων στις πόρτες. 
9.3. Θα υπάρχει ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότημα «ράδιο-CD ή MP3», 
ικανοποιητικής ισχύος και ακουστικής ικανότητας που θα περιλαμβάνει ικανό 
αριθμό ηχείων. 

10. Επίσης θα διαθέτει : 
10.1. Σύστημα θέρμανσης. 
10.2. Σύστημα αερισμού, 3 ταχυτήτων και άνω, μέσω φίλτρου, χειριζόμενο 
από τον οδηγό. 
10.3. Θα υπάρχει σύστημα κλιματισμού. 
10.4. Κόρνα προβλεπόμενης ισχύος και θορύβου. 

11. Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες 
παρακολούθησης καλής λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του, 
κατάλληλου φωτισμού, με εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγησης. Θα 
υπάρχουν τουλάχιστον τα κατωτέρω όργανα : 

11.1. Ηλεκτρικό ταχύμετρο σε Km/h και καταγραφέας απόστασης. 
11.2. Στροφόμετρο κινητήρα 
11.3. Ενδείκτης αποθέματος της δεξαμενής καυσίμου 
11.4. Όργανο θερμοκρασίας συστήματος ψύξης κινητήρα, ή ενδεικτική 
λυχνία υπερθέρμανσης 
11.5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας 
11.6. Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοικτής πόρτας 
11.7. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων 
11.8. Λυχνίας εμπλοκής συστήματος αναστολής διαφορισμού τροχών, 
μόνο σε περίπτωση που υπάρχει αισθητήρας ή είναι ηλεκτρονικό το σύστημα 
αναστολής του διαφορισμού. 
11.9. Εμπλοκής βοηθητικής πέδης (χειρόφρενου) 
11.10. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης συσσωρευτών 
11.11. Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα 
11.12. Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης χαμηλής στάθμης υγρού φρένων 
11.13. Διακόπτης εκκινητή (μίζας) κινητήρα 
11.14. Διακόπτης και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Α/C 
11.15. Διακόπτες λειτουργίας συστημάτων εξαερισμού, θέρμανσης. 
11.16. Διακόπτης φωτισμού θαλάμου οδήγησης. 
11.17. Σύστημα Ακινητοποίησης Αυτοκινήτου (Immobilizer) 

55..22..1122  ΗΗλλεεκκττρριικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  

Το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος θα διαθέτει : 
1. Τάση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 V και θα είναι μονωμένο και προστατευμένο 
από θέρμανση και βλάβη από ανώμαλο έδαφος. 
2. Συσσωρευτή των 12 V εναλλακτικά διαχειριζόμενο σε Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσσωρευτών, με κατάθεση αντίστοιχου πιστοποιητικού, που θα είναι 
κατάλληλος και με επαρκή χωρητικότητα (τουλάχιστον 60 Αh), για την ομαλή 
εκκίνηση και λειτουργία και τις ειδικές απαιτήσεις του οχήματος. Θα είναι κλειστού 
τύπου, άνευ συντήρησης (Maintenance Free Battery) και με αντιπαρασιτική 
διάταξη. Ο συσσωρευτής θα είναι τοποθετημένος σε ασφαλή και κατάλληλη 
υποδοχή, με ικανοποιητικό εξαερισμό, καθώς και σε προσιτή θέση για εύκολο 
έλεγχο – συντήρηση. 
3. Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισμό που προβλέπεται από τον ΚΟΚ και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον : 
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3.1. Δυο (2) προβολείς ιωδίου – ομίχλης με ρυθμιζόμενο ύψος δέσμης. 
3.2. Ένα (1) φως οπισθοπορείας και ένα (1) φως ομίχλης πίσω. 
3.3. Φώτα Stop, ένδειξης κατεύθυνσης (φλας). 
4. Στην καμπίνα των επιβατών θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώματα 
στην οροφή ή στις πλευρές του αμαξώματος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
φωτισμό. Επίσης θα διαθέτει φωτιζόμενα επαρκώς όργανα ελέγχου. 

55..22..1133  ΧΧρρωωμμααττιισσμμόόςς  

Το υπό προμήθεια Όχημα θα είναι στιλπνού, κυανού χρώματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΤΤ-Ε-489, απόχρωσης Νο 15045 της FEDERAL COLORS Νο 595b, 
ή RAL 5011. Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει δυσχέρεια, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προσκομίσει επίσημο χρωματολόγιο του κατασκευαστή ώστε να 
επιλεγεί από την ΠΑ το πλησιέστερο χρώμα, ως προς την απόχρωση. 

55..22..1144  ΠΠααρρεελλκκόόμμεενναα  

Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

1.  Ένα (1) υδραυλικό ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση 
τροχού, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση. 
2. Σειρά εργαλείων έκτακτης ανάγκης του οχήματος (όπως κλειδί κατάλληλο για 
αφαίρεση μπουλονιών τροχού)  
3. Έναν (1) πυροσβεστήρα τύπου 1 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
50292/3549/08, με βάση στερέωσης στο εσωτερικό του οχήματος, 
κατασκευασμένο και επισημασμένο, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005).  
4. Κιβώτιο Α’ Βοηθειών (φαρμακείο).  
5. Προειδοποιητικό Τρίγωνο Ασφαλείας.  

55..33  ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΣΣΗΗ  

1. Στις προσφορές θα αναφερθούν αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
οχήματος, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και θα επισημανθούν τόσο οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις όλων των παραγράφων της υπόψη ΤΠ που 
ικανοποιούνται, όσο και οι τυχόν βέλτιστες αποκλίσεις από αυτές ή ακόμη 
πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες που ικανοποιούνται από τις προσφορές, 
για να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση. 
2. Αντίστοιχα θα κατατεθούν τα λεπτομερή prospectus, με αναλυτικές διαστάσεις 
του οχήματος, αναλυτική περιγραφή του είδους και πλήθους του εξοπλισμού και 
κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση του συνόλου, ώστε 
να προκύπτει ότι πληρούνται και οι απαιτήσεις, στο σύνολό τους, με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία. 

55..44  ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

1. Ο κατασκευαστής του οχήματος πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ένα 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, για τουλάχιστον τη 
βασική έκδοση του συγκεκριμένου οχήματος, παρέχοντας αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. 
2. Το όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες που ισχύουν για τα υπόψη οχήματα. 
3. Το υπό προμήθεια υλικό θα διαθέτει έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του 
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στην Ελλάδα. 
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει επίσης να διαθέτει ανάλογο 
πιστοποιητικό ISO 9001 ή αντίστοιχο ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των 
επιμέρους αντικειμένων της προμήθειας που αφορούν στη λειτουργία, 
εκπαίδευση, εγγυήσεις και τεχνική υποστήριξη. 

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΛΥΨΗ 

66..11  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  

Ο προμηθευτής θα δεσμευθεί για τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών 
συντήρησης για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια από τη παράδοσή του 
οχήματος, στην εταιρεία του ή στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων του. 

66..11..11  ΧΧρρόόννοοςς  ΠΠααρράάδδοοσσηηςς  

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας 
καθορίζεται στους συνημμένους Ειδικούς Όρους και δεν αποτελεί αντικείμενο της 
ΤΠ. 

66..22  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗ  

66..22..11  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  

1. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για τη δωρεάν εκτέλεση εργασιών και υλικών του 
πρώτου service.  
2. O προμηθευτής (και όχι οι κατασκευαστές των επί μέρους συγκροτημάτων), 
στην προσφορά του θα εγγυηθεί την ομαλή – ανεμπόδιστη λειτουργία του 
Οχήματος συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του, για τα πρώτα τρία (3) 
χρόνια ή για 100.000 Km συνολικά (όποιο από τα δύο μεγέθη παρέλθει πρώτο), 
σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης. Κατά το παραπάνω χρονικό 
διάστημα, χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας θα αντικαθιστά ή θα επισκευάζει 
εξαρτήματα ή και ολόκληρο το όχημα, για βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
εσφαλμένο χειρισμό του προσωπικού ή αντικανονική συντήρηση. 
3. Για την ως άνω παρεχόμενη χρονική εγγύηση, ΚΑΝΕΝΑ SERVICE δεν θα 
τελείται στους χώρους της Μονάδος παρά μόνο στις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή ή στους αποκλειστικούς αντιπροσώπους του. Στα εν λόγω SERVICE 
θα παρευρίσκεται και μηχανικός της Μοίρας Μεταφορών της Μονάδος ώστε να 
συλλέγει την επιθυμητή τεχνογνωσία στα μελλοντικά service που θα απαιτηθούν, 
πέραν του παρεχόμενου χρόνου της εγγύησης από τον Προμηθευτή. 
4. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για συντήρηση - επισκευές 
του οχήματος, θα απαντώνται με ταυτόχρονη διάθεση χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης εργασιών, σε επτά (7) ημέρες το αργότερο. 
5. Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης είναι υποχρεωμένος, μετά από 
κάθε αποκατάσταση βλάβης ή ανωμαλίας του οχήματος, να αναφέρει εγγράφως 
στην Υπηρεσία τα αίτια – παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόκληση αυτών. 
6. Θα εγγυηθεί για το χρώμα και για αντισκωριακή προστασία για τουλάχιστον 
πέντε (5) έτη. 
7. Για την υποστήριξη του οχήματος και του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά θα 
εγγυηθεί για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια από τη παράδοσή του για 
διατήρηση του σε λειτουργία. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για 
ανταλλακτικά θα ικανοποιούνται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες το αργότερο. 
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8. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει, δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων 
γενικών επισκευών, το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του, και το οποίο θα 
καλύπτει κατ’ ελάχιστον της υπηρεσίες της συντήρησης για τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) χρόνια. 

6.2.1.1 Εγχειρίδια  

Το όχημα θα συνοδεύεται από Εγχειρίδια λειτουργίας, προγραμματισμένης 
συντήρησης, και διάγνωσης βλαβών  στην Ελληνική.  

66..22..22  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την παροχή εκπαίδευσης της λειτουργίας του 
οχήματος σε τεχνικό προσωπικό της Μονάδος στις εγκαταστάσεις του στην 
Ελλάδα, σε προσωπικό τριών (3) ατόμων προτεινόμενο από την 
παραλαμβάνουσα Μονάδα της ΠΑ, που θα καλύπτει το χειρισμό, λειτουργία, 
προγραμματισμένη συντήρηση και διαδικασίες ελέγχου βλαβών (troubleshooting) 
στα μηχανικά – υδραυλικά – ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά τμήματα του 
προσφερόμενου οχήματος με βάση «πρόγραμμα εκπαίδευσης» που θα 
συμπεριληφθεί στην Σύμβαση Προμήθειας, διάρκειας μίας (1) εργάσιμης ημέρας. 

66..33  ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ    

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2007/46 κάθε όχημα φέρει στερεωμένες σε 
σημεία ορατά και ευπρόσιτα, επάνω σε εξαρτήματα που κανονικά δεν επιδέχονται 
αντικατάσταση κατά την διάρκεια χρήσης του οχήματος, πινακίδες του 
κατασκευαστή του βασικού οχήματος καθώς και των κατασκευαστών των άλλων 
σταδίων κατασκευής σε περισσότερα του ενός στάδια. Οι πινακίδες 
περιλαμβάνουν, με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, στοιχεία όπως 
επωνυμία κατασκευαστή, αριθμό έγκρισης ΕΚ τύπου, στάδιο έγκρισης τύπου, 
αριθμό αναγνώρισης οχήματος, μέγιστη αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος. 

66..44  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  

Η παραλαβή του οχήματος θα γίνει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

66..55  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  

Το όχημα θα επιθεωρηθεί από την Επιτροπή Παραλαβών και θα ελεγχθεί αν είναι 
καινούργιο και αμεταχείριστο, για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα 
παρελκόμενα και γενικά τη μακροσκοπική συμμόρφωσή με το όρους αυτής της 
ΤΠ. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 

 

 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Τηλέφ.: 210 819 1232 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΣΤΗΝ Φ.831/ΑΔ.4318/Σ.1334 

Φ.831/ΑΔ.4318    
Σ.1334 
Δεκέλεια, 8 Οκτ 20 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Παραπομπή σε Τεχνικά, 
Εγχειρίδια, Prospectus 

ΕΝΟΤΗΤΑ - 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(1) (2) (3) 

Ενότητα 4 

Υποενότητα 4.3 

NAI / OXI - Αιτιολόγηση 
(γιατί): «……………» 

Prospectus …., σελ. ..…., 
Δείκτης ….. 

Ενότητα 5 

Υποενότητα 5.1 

Παρ. 1 

NAI / OXI - Αιτιολόγηση 
(γιατί): «……………» 

Prospectus …., σελ. ..…., 
Δείκτης ….. 

κοκ 
NAI / OXI - Αιτιολόγηση 

(γιατί): «……………» 
Prospectus …., σελ. ..…., 
Δείκτης ….. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ακολουθείται αυστηρά η σειρά των Ενοτήτων - Υποενοτήτων - 
Παραγράφων της Τεχνικής Προδιαγραφής. 

2. Συμπληρώνεται η απάντηση του προσφέροντος (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) ανάλογα με 
το αν ικανοποιεί η όχι την απαίτηση της Τεχνικής Προδιαγραφής, καθώς και η 
αιτιολόγηση της συμμόρφωσης . Επισημαίνεται ότι όλοι οι όροι της προδιαγραφής 
είναι απαράβατοι και, ως εκ τούτου, η μη συμμόρφωση του προσφερόμενου 
οχήματος επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. 

3. Συμπληρώνεται η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του προσφέροντος, με 
συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα - παράγραφο του τεχνικού εγχειριδίου - 
Prospectus που περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς, για σχετική 
αναζήτηση από την Επιτροπή αξιολόγησης. 

4. Πάνω στο τεχνικό εγχειρίδιο - prospectus του προσφερόμενου οχήματος, 
επιθυμητό είναι να επισημαίνεται με Δείκτη κάθε σημείο παραπομπής, ώστε να 
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διευκολύνεται το έργο της Επιτροπή αξιολόγησης κατά την αναζήτηση - έλεγχο της 
τεκμηρίωσης συμμόρφωσης. 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ στο Φύλλο Συμμόρφωσης οι χειρόγραφες διορθώσεις και 
προσθήκες, καθώς και οι διαγραφές με διορθωτικό ή άλλο τρόπο. 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ανθσγός (Ο) Ανδρέας Κραής 
Βοηθός Τμ. Εκμεταλλεύσεων 

Σμχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας 
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