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ΘΕΜΑ: «Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά. 

 

 
ΑΡΟΦΑΣΘ 

Ο Υπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» που κυρϊκθκε 

για το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005), 
2. τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017), 
3. το ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

4. τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

5. τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 
6. το Ρ.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 

Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 
Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 

7. το Ρ.Δ. 02/2021 (ΦΕΚ 02/Α’/5-1-2021) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Κωνςταντίνου Χατηθδάκθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 
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Σελίδα 2  

8. το Ρ.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α' 123/17-07-2019) «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων», 

9. το ν. 1665/1986 για τισ Συμβάςεισ Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ (Leasing), 
10. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 
11. το  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι διακυβζρνθςθ (ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ 

οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ (ενςωμάτωςθ 
ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» και ιδίωσ τα άρκρα 76 και 78 
αυτοφ, 

12. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

13. τθν  παρ. Η’  του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ»,  

14.  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

15. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4605/2019, 

16. τθν υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Σφςταςθ και 
διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 

17. τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

18. Το Ρρωτόκολλο 38C τθσ Συμφωνίασ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ςφμφωνα με το οποίο ςυςτινεται 
ο Χρθματοδοτικόσ Μθχανιςμόσ EOX 2014-2021 μζςω του οποίου οι δότριεσ χϊρεσ κα ςυνειςφζρουν ςτθ 
μείωςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων εντόσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(εφεξισ, “Ρρωτόκολλο 38c”). 

19. Το από 31.10.2017 Μνθμόνιο Κατανοιςεωσ (Memorandum of Understanding) για τθν υλοποίθςθ του 
Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου περιόδου 2014-2021 μεταξφ τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Ιςλανδίασ, του Ρριγκιπάτου του Λιχτενςτάιν, του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ και τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ («Μνθμόνιο Κατανοιςεωσ», εφεξισ) όπωσ ιςχφει, 

20. Τον Κανονιςμό για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, 

21. Τισ λοιπζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν κεςπιςκεί και υιοκετθκεί από τθν Επιτροπι ΧΜ ΕΟΧ 
περιόδου 2014-2021, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν (Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ ΧΜ ΕΟΧ, εφεξισ), 

22. Τθν υπ' αρ. 85335 (Β' 1706/2015) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ για τον Επανακακοριςμό τθσ λειτουργίασ 
του κεντρικοφ λογαριαςμοφ 23/200850 για τθν εκνικι ςυγχρθματοδότθςθ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων, 
Ταμείου Συνοχισ και ΕΟΧ, όπωσ ιςχφει, 

23. Τθ με αρ. πρωτ.13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομι των Ρόρων» (ΥΡΑΣΥΔ 
ΧΜ ΕΟΧ), όπωσ ιςχφει (εφεξισ ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ), 

24. Τθν αρ. 91761/03-09-2020 (ΦΕΚ 4027/Βϋ/21-09-2020) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων για τθ Xρθματοδότθςθ του Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτι ενςωματϊνει τθν Ρρογραμματικι 
Συμφωνία (Programme Agreement), μεταξφ τθσ Επιτροπισ ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Ρρογραμματικι Συμφωνία, εφεξισ) και επζχει κζςθ Συμφϊνου Υλοποίθςθσ 
του Ρρογράμματοσ κατά τισ προβλζψεισ του Κανονιςμοφ), 

25. Τθ με αρ. Δ1.33086/11345/22-07-2019 (ΦΕΚ Β 3082) Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων με κζμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων», 

26. τθν υπ’ αρ. 0.4093/5-10-2020 Ρρόςκλθςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων (Κωδικόσ 
Ρρόςκλθςθσ: 4622 Α/Α ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1) προσ τθν Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
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Κοινωνικϊν Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΔΚΑ) για τθν υποβολι πρόταςθσ υλοποίθςθσ 
τθσ Ρροκακοριςμζνθσ Ρράξθσ 1 «Task Force supporting Roma inclusion and empowerment» (Ομάδα 
Δράςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Ενδυνάμωςθσ των ομά) προκειμζνου να 
ενταχκεί και να χρθματοδοτθκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ 
των ομά» (Roma inclusion and empowerment), 

27. τθν υπ’ αρ. 1.395/27-01-2021 (ΑΔΑΜ:673446ΜΤΛΚ-ΡΔΩ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ 
ΕΟΧ: PDP1 (MIS: 5075006) και τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ 
ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» 

28. τθν εγγραφι του ζργου ςτθ ΣΑΕ734/1 
29. Το ιςχφον Τεχνικό Δελτίο τθσ Ρράξθσ (21REQ008490274) με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS: 5075006) και 

τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ 
ΟΜΑ» 

30. τθν υπ’ αρ.  504/28-05-2021 Απόφαςθ Συγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και 
Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ενταγμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 
(MIS) 5075006 

31. τθν υπ’ αρ. 374/21-04-2021  Απόφαςθσ Συγκρότθςθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ  Ενςτάςεων Διαγωνιςμοφ 
ςτο πλαίςιο τθσ Ενταγμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006 

32. τθν υπ’ αρ. 1.2493/27-05-2021 Ζγκριςθ του ςχεδίου Διακιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν 
παροχι υπθρεςίασ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά, ςτο 
πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται 
από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ.) 2014-2021 τθσ ΕΥ 
«Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ, Τομζασ Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Οικονομίασ». 

 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 

 
Τθν ζγκριςθ διενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων 
μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά, ςυνολικισ διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν, ςτο 
πλαίςιο του  ΡΕ 5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων  για τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ 
Δράςθσ» του Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ  ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 
ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1, (MIS: 5075006) το 
οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ 
ΕΟΧ  2014-2021).  Το κριτιριο κατακφρωςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, ενϊ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 63.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %.  
 
 
 
Συνθμμζνα: 
Θ υπ’ αρ   02 /2021  Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ  
με τα Ραραρτιματα αυτισ. 

 
 
 

 

                        Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

 

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ                 
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Αρ. διακιρυξθσ:   02  /2021 
 

 

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου 

υλοποίθςθσ για το ζργο:  

«Ραροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 

(LEASING) χωρίσ εξαγορά, διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν, ςτο πλαίςιο του ΡΕ 5: 

«Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων  για τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ 

Ομάδασ Δράςθσ» του  

Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 

ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ»  

τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ»  

με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1,  (MIS: 5075006),  

προχπολογιςμοφ 63.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.» 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ - ΕΔΚΑ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΣΟΛΩΜΟΥ 60 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 10432 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL000 

Τθλζφωνο 2105281142 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vkoutsonikoli@ypakp.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βαςιλικι Κουτςονικολι 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  
(URL) 

www.edka.gov.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ε.Υ. ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 

Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ και ανικει ςτο ΔΘΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. 

  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

H «Ε.Υ. Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ» (ΕΔΚΑ) ςυςτάκθκε το 2016, με τθν υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-8-2016) ΚΥΑ. Θ 

ΕΔΚΑ υπάγεται απευκείασ ςτον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, και ζχει ςκοπό τθν 

υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και των εποπτευομζνων φορζων, αναφορικά με τα Επιχειρθςιακά 

Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ που ζχουν ςχζςθ, με οποιονδιποτε τρόπο, με τον ςυγκεκριμζνο τομζα. Ειδικότερα, 

ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν του τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου, 

του προγραμματιςμοφ, τθσ εξειδίκευςθσ, τθσ προετοιμαςίασ και τθσ υλοποίθςθσ ζργων ι δράςεων που 

χρθματοδοτοφνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μζςω των ΕΡ του ΕΣΡΑ 

τθσ περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, κακϊσ και ζργων ι δράςεων που χρθματοδοτοφνται 

από οποιοδιποτε άλλο Ευρωπαϊκό ι διεκνζσ ταμείο ςτο πλαίςιο προγραμμάτων και ςυνεργαςιϊν ι και από 

εκνικοφσ πόρουσ. Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.edka.gov.gr ςτθ διαδρομι  

https://edka.gov.gr/category/diagonismoi-prokyrikseis/ και ςτθ διεφκυνςθ 

https://ypergasias.gov.gr/ και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαδρομι: Διαγωνιςμοί – Ρροκθρφξεισ. 

2. Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ: Σολωμοφ 60, Ακινα,  9οσ όροφοσ,  ΤΚ 10432 

Γραφείο Ρρωτοκόλλου ΕΔΚΑ   

3. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο email: vkoutsonikoli@ypakp.gr και ςτα τθλζφωνα : 

2105281143 και 2105281142. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

 
Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 

4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ, όπωσ ιςχφει, και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από το χρθματοδοτικό μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ)ΡΕΙΟΔΟΥ 2014-2021(αρικ. ενάρικμου ζργου Κωδ. ΣΑΕ 7341). 

 

Θ ςφμβαςθ ζχει αντικείμενο τθν υλοποίθςθ του ΡΕ 5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων  για 

τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Δράςθσ» του Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ 

ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ 

ΕΟΧ: PDP1, (MIS: 5075006), θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των 

ομά» (Roma inclusion and empowerment)», με βάςθ τθν πρωτ. 1.395 /27-01-2021 0028 (ΑΔΑ: 

673446ΜΤΛΚ-ΡΔΩ) απόφαςθ ζνταξθσ και ζχει λάβει κωδικό  ΟΡΣ 5075006. Θ παροφςα ςφμβαςθ 

ςυγχρθματοδοτείται από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021).                                                      

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν, ςτο πλαίςιο του ΡΕ 5: «Δαπάνεσ 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων  για τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Δράςθσ» του Υποζργου (1): 

«ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ 

ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS: 5075006), και ςυγκεκριμζνα πζντε (5) 

επιβατθγϊν ΙΧ από 1200cc ζωσ 1.400cc. Το κόςτοσ χριςθσ του οχιματοσ κα καλφπτεται πλιρωσ από τον 

ανάδοχο. Επιπλζον υποχρζωςθ του αναδόχου κα είναι και θ ςυντιρθςθ, επιςκευι, αλλαγι ελαςτικϊν, 

πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ (μεικτι αςφάλεια) του οχιματοσ, τα τζλθ κυκλοφορίασ, άμεςθ αντικατάςταςθ 

αυτοκινιτου ςε περίπτωςθ βλάβθσ και 24ωρθ οδικι βοικεια, δυνατότθτα test drive αλλά και δυνατότθτα 

παράδοςθσ αυτοκινιτου αντικατάςταςθσ κακϊσ και ότι επιπλζον περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ I και ΙI – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ παροφςθσ.  

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) :  

 

(CPV) : 66114000-2 (Υπθρεςίεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ) 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα διότι το αντικείμενο είναι ενιαίο και δεν είναι 

δυνατι θ υποδιαίρεςι του ςε τμιματα. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 63.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % . 
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ χωρίσ εξαγορά των κάτωκι 

οχθμάτων: 

 
 

 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ - 

ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΜΘΝΕΣ/ΕΤΘ 

ΜΙΣΘΩΣΘΣ/ΟΧΘΜΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΜΘΝΙΑΙΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑ/ΟΧΘΜΑ 

1 ΑΘΘΝΑ 2 12μ. Χ 3  = 36 

(ΟΧΘΜΑ 1) 

Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

12μ. Χ 3 = 36 

(ΟΧΘΜΑ 2) 

Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 1 12μ. Χ 3 = 36 Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

3 ΡΑΤΑ 1 12μ. Χ 3 = 36 Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

4 ΚΟΜΟΤΘΝΘ 1 12μ. Χ 3 = 36 Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 5 

 

  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 63.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 

%.*Αξία χωρίσ ΦΡΑ: 50.806,45 €  , ΦΡΑ: 12.193,55 € ] 

Συνολικό μθνιαίο μίςκωμα πζντε (5) αυτοκινιτων: ζωσ 1750 €. Μθνιαίο μίςκωμα ανά όχθμα: ζωσ 350 €. 

Θ Α.Α. διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου κατά ζξι (6) μινεσ, 

ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ, χωρίσ τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του φυςικοφ και του οικονομικοφ αντικειμζνου. 

Θ Α.Α. δεςμεφεται τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ να ενθμερϊςει εγγράφωσ τον ανάδοχο.   

 

Το κόςτοσ κίνθςθσ των οχθμάτων (καφςιμα) κα καλφπτεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του ΡΕ7 

: Δαπάνεσ μετακινιςεων των μελϊν τθσ Κεντρικισ και των Ρεριφερειακϊν Ομάδων Δράςθσ τθσ Ρράξθσ 

«ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με 

κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS: 5075006). 

Το κόςτοσ χριςθσ (δαπάνεσ χριςθσ) των οχθμάτων κα καλφπτεται πλιρωσ από τον Ανάδοχο του 

παρόντοσ Ζργου. 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριαντα ζξι (36) μινεσ από τθν παράδοςθ των οχθμάτων. Θ παράδοςθ 

των οχθμάτων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

και ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκ δοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ 

 

 το άρκρο 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα» που κυρϊκθκε 

για το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005), 

 τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017), 

 το ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 

2007 -2013», 

 τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”, 

 τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

 το Ρ.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 

Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 

Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 

 το Ρ.Δ. 02/2021 (ΦΕΚ 02/Α’/5-1-2021) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Κωνςταντίνου Χατηθδάκθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ 

και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 

 το Ρ.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α' 123/17-07-2019) «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 

Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων», 

 το ν. 1665/1986 για τισ Συμβάςεισ Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ (Leasing), 

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

 το ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι διακυβζρνθςθ (ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ 

οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ (ενςωμάτωςθ 

ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» και ιδίωσ τα άρκρα 76 και 78 

αυτοφ,  

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

 τθν  παρ. Η’  του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ»,  

  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4605/2019, 

4782/2021 
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 τθν υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Σφςταςθ και 

διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 

 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 Το Ρρωτόκολλο 38C τθσ Συμφωνίασ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ςφμφωνα με το οποίο ςυςτινεται 

ο Χρθματοδοτικόσ Μθχανιςμόσ EOX 2014-2021 μζςω του οποίου οι δότριεσ χϊρεσ κα ςυνειςφζρουν 

ςτθ μείωςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων εντόσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

(εφεξισ, “Ρρωτόκολλο 38c”). 

 Το από 31.10.2017 Μνθμόνιο Κατανοιςεωσ (Memorandum of Understanding) για τθν υλοποίθςθ του 

Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου περιόδου 2014-2021 μεταξφ τθσ 

Δθμοκρατίασ τθσ Ιςλανδίασ, του Ρριγκιπάτου του Λιχτενςτάιν, του Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ και τθσ 

Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ («Μνθμόνιο Κατανοιςεωσ», εφεξισ) όπωσ ιςχφει, 

 Τον Κανονιςμό για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, 

 Τισ λοιπζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν κεςπιςκεί και υιοκετθκεί από τθν Επιτροπι ΧΜ ΕΟΧ 

περιόδου 2014-2021, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν (Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ ΧΜ ΕΟΧ, εφεξισ), 

 Τθν υπ' αρικμ. 85335 (Β' 1706/2015) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ για τον Επανακακοριςμό τθσ 

λειτουργίασ του κεντρικοφ λογαριαςμοφ 23/200850 για τθν εκνικι ςυγχρθματοδότθςθ των 

Διαρκρωτικϊν Ταμείων, Ταμείου Συνοχισ και ΕΟΧ, όπωσ ιςχφει, 

 Τθ με αρ. πρωτ.13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομι των Ρόρων» (ΥΡΑΣΥΔ 

ΧΜ ΕΟΧ), όπωσ ιςχφει (εφεξισ ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ), 

 Τθν αρικμ. 91761/03-09-2020 (ΦΕΚ 4027/Βϋ/21-09-2020) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων για τθ Xρθματοδότθςθ του Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτι ενςωματϊνει τθν Ρρογραμματικι 

Συμφωνία (Programme Agreement), μεταξφ τθσ Επιτροπισ ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Ρρογραμματικι Συμφωνία, εφεξισ) και επζχει κζςθ Συμφϊνου Υλοποίθςθσ 

του Ρρογράμματοσ κατά τισ προβλζψεισ του Κανονιςμοφ), 

 Τθ με αρ. Δ1.33086/11345/22-07-2019 (ΦΕΚ Β 3082) Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων με κζμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων», 

 τθν υπ’ αρ. 0.4093/5-10-2020 Ρρόςκλθςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων (Κωδικόσ 

Ρρόςκλθςθσ: 4622 Α/Α ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1) προσ τθν Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΔΚΑ) για τθν υποβολι πρόταςθσ υλοποίθςθσ 

τθσ Ρροκακοριςμζνθσ Ρράξθσ 1 «Task Force supporting Roma inclusion and empowerment» (Ομάδα 

Δράςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Ενδυνάμωςθσ των ομά) προκειμζνου να 

ενταχκεί και να χρθματοδοτθκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ 

των ομά» (Roma inclusion and empowerment), 

 τθν υπ’ αρ. 1.395/27-01-2021  Απόφαςθ Ζνταξθσ (ΑΔΑΜ:673446ΜΤΛΚ-ΡΔΩ) τθσ Ρράξθσ με κωδικό (MIS: 

5075006) και τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ», 

 τθν εγγραφι του ζργου ςτθ ΣΑΕ 734/1 
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 το ιςχφον Τεχνικό Δελτίο (21REQ008490274)  τθσ Ρράξθσ «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006 

 τθν υπ’ αρ. 504/28-05-2021 Απόφαςθ Συγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και 

Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ενταγμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 

(MIS) 5075006 

 τθν υπ’ αρ. 1.2493/27-05-2021 Ζγκριςθ του ςχεδίου Διακιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν 
παροχι υπθρεςίασ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά, ςτο 
πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται 
από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ.) 2014-2021 τθσ ΕΥ 
«Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ, Τομζασ Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Οικονομίασ». 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκ δοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  Ραραςκευι 18 /06/ 2021  και ϊρα 12:00. 

Οι προςφορζσ κατατίκενται εντφπωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:30 ζωσ 

15:00 ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ ΕΔΚΑ, επί τθσ οδοφ Σολωμοφ 60, 10432, Ακινα (9οσ όροφοσ - Γραφείο 

Ρρωτοκόλλου) ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier).  

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι των αιτιςεων αποδεικνφεται αποκλειςτικά από τον αρικμό Ρρωτοκόλλου 

παραλαβισ τθσ ΕΔΚΑ ι ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 

και ζχει λάβει αρικμό ΑΔΑΜ. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   

www.edka.gov.gr και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαδρομι https://edka.gov.gr/category/diagonismoi-prokyrikseis/ 

και ςτθ διεφκυνςθ https://ypergasias.gov.gr/ και ςυγκεκριμζνα ςτθ διαδρομι: Διαγωνιςμοί – Ρροκθρφξεισ. 

 
 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
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ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 

τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

2. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 

με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

 

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6). 

 
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Ρρωτόκολλο τθσ ΕΔΚΑ ι 

αποςτζλλονται ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier), το αργότερο δζκα (10)  θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 

διευκρινίςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 

τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί ςτθν παραπάνω οριηόμενθ προκεςμία πριν από τθν προκεςμία που 

ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των 

τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 

ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα 

περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 

υπθρεςία. 

 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 

πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν 

να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
 
2.1.5 Εγγυιςεισ 
Σθμειϊνεται πωσ:  

Α) για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε 2% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, και 

Β) για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ 

τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
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παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 

λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 

οικονομικό φορζα. 

 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 

που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 

υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 

αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 

ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

Σχετικά υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VI  τθσ Ραροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
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3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ κα είναι 

από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των 

απορρεουςϊν από τθ παροφςα υποχρεϊςεων τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί 

κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνο ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

δφναται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ 

ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ- κάποιο μζλοσ τθσ ζνωςθσ 

δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με το ίδιο τίμθμα. Εάν θ 

παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να 

υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του 

Αναδόχου, μόνο εφόςον, αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι 

μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει 

εάν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διάδοχου μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ με προςόντα αντίςτοιχα του 

μζλουσ που αξιολογικθκε ςτθν αντίςτοιχθ φφςθ του διαγωνιςμοφ. Θ αντικατάςταςθ, ωςτόςο πρζπει να 

εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.2  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε 2% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, δθλ. ςτο ποςό των χιλίων δεκαζξι ευρϊ και δεκατριϊν 

λεπτϊν [1.016,13 €+.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 

αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, 

τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ. 

 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3  Λόγοι αποκλειςμοφ  
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Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 

από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, 

ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια 

ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

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

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

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

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

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 

ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον 

ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 

 

 ι/και   

 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

 

ι/και 

 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 

του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
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εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ 

κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 

ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 

ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
 
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

 

(ε) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 

ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

 

(ςτ) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3.2 τθσ παροφςασ,  

 

(η) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 

εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 

τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 

είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

 

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
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ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, ελάχιςτθ απαίτθςθ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ, επί ποινι αποκλειςμοφ, 

είναι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ, ι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ (ακροιςτικά), να ζχουν 

μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο ι ίςο με το 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υπό 

ανάκεςθ ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ  χριςεισ 

(2018, 2019, 2020).  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

(3) οικονομικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ  χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με το 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του 

υπό ανάκεςθ ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

Αν ο υποψιφιοσ ζχει διαχειριςτικι χριςθ διαφορετικι (πχ 01/07/2017 ζωσ 30/06/2018) και δεν ζχει 

ιςολογιςμό το 2020 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ και το 2017.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί φορείσ απαιτείται (επί ποινι απόρριψθσ) να πλθροφν ςωρευτικά και να τεκμθριϊνουν 

επαρκϊσ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςτο Διαγωνιςμό:  

α) κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν  του ςυγκεκριμζνου τφπου, ιτοι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) οχθμάτων με ςυμβατικι 

αξία φψουσ ίςου ι μεγαλφτερου του 50% του  ςυνολικοφ  προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου. Σε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.  

β) να διακζτουν τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να αντεπεξζλκουν επιτυχϊσ ςτισ 

απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου.  

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Πςον αφορά ςτθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, o υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόηει διοικθτικά μζτρα 

ι/και τυχόν επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν. Για τθν πλιρωςθ του παρόντοσ, γίνεται αποδεκτι θ προςκόμιςθ Ριςτοποιθτικοφ ISO ι 

ιςοδυνάμου. 

 

Ρρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ δεν απαιτοφνται. 
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν 

τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ 

πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και 

τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ 

ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. Πταν οι οικονομικοί φορείσ 

ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με 

τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ 

οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

 

2.2.9     Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Ραράρτθμα II, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 

τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 

το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 

2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 

ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

Σθμειϊνεται πωσ βάςθ τθσ κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε.) «Διευκρινίηεται 

ότι, ςε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων, επιςυνάπτεται χωριςτό ζντυπο 

ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ ΙΙ και 

ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. 

Δεδομζνου ότι θ ςτιριξθ παρζχεται προκειμζνου να ανταποκρικεί ο οικονομικόσ φορζασ ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο Μζροσ IV, ςυμπλθρϊνονται επιπρόςκετα και οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν το Μζροσ V για κάκε ζναν από τουσ φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ 

των οποίων ςτθρίηεται. Το ςφνολο των ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ των τρίτων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, ςυνυποβάλλονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του φακζλου 

(φυςικοφ ι θλεκτρονικοφ) «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». Το/α χωριςτό/ά ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ κα πρζπει να είναι 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο/α και υπογεγραμμζνο/α από τον νόμιμο εκπρόςωπο του φορζα ςτισ ικανότθτεσ 

του οποίου ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79Α του 

ν.4412/2016. Εφόςον ο τρίτοσ φορζασ είναι φυςικό πρόςωπο, το χωριςτό ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο 

από αυτόν.»  

 

Σε ςυνδυαςμό με τθν κατευκυντιρια Οδθγία 14 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΘΞ4) όπου αναφζρεται ότι: 

«Τα βαςικά ςτοιχεία του κεςμοφ τθσ δάνειασ εμπειρίασ, που διαμορφϊκθκε νομολογιακά πριν ακόμα 

αποτυπωκεί ςτισ κοινοτικζσ οδθγίεσ, είναι: α) θ αδυναμία του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα να 

ανταποκρικεί με τα δικά του μζςα ςτισ απαιτιςεισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τθν οποία επικυμεί να 

ςυνάψει, και θ προςφυγι του ςε δυνατότθτεσ τρίτου φορζα (χρθματοδοτικζσ ι τεχνικζσ δυνατότθτεσ) για 

τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτάσ του και β) θ υποχρζωςθ του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα να 

αποδείξει ότι ο τρίτοσ φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να διακζςει τουσ επικαλοφμενουσ πόρουσ και ότι οι πόροι 

αυτοί κα βρίςκονται πράγματι ςτθ διάκεςθ του πρϊτου για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το τελευταίο 

ςθμείο, το οποίο αναδεικνφεται και ωσ το βαςικό ςθμείο εναςχόλθςθσ τθσ νομολογίασ, ςθμαίνει ςε αδρζσ 

γραμμζσ ότι ναι μεν επιτρζπεται θ επίκλθςθ εμπειρίασ ι και μζςων τρίτων, οςάκισ ενδείκνυται και για 

δεδομζνθ ςφμβαςθ, όμωσ θ παροχι και θ χριςθ των ικανοτιτων αυτϊν πρζπει αφενόσ να αποδεικνφεται, 

αφετζρου να είναι απολφτωσ δεςμευτικι για τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, αλλά και επιπλζον να παρζχονται 

ικανζσ εγγυιςεισ ςτθν ανακζτουςα αρχι ϊςτε λυςιτελϊσ να εξαςφαλίηεται αυτι για τθν ζντεχνθ, 

προςικουςα και άρτια εκτζλεςθ του ζργου», διευκρινίηεται ότι απαιτείται  θ ρθτι αναφοράσ ςτο ΤΕΥΔ του 

προςφζροντοσ ότι κα ςτθριχκεί ςε τρίτουσ οικονομικοφσ φορείσ, προσ πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ ωσ προσ τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ (ενότθτα Γ: 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ), όπου ωσ τρίτοι οικονομικοί φορείσ 

ςφμφωνα με τισ ανωτζρω οδθγίεσ κεωροφνται οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ του υποψιφιου αναδόχου, οι 

οποίοι παρζχουν ςε αυτόν ςτιριξθ για τθν πλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων κριτθρίων επιλογισ ωσ προσ τθν 

τεχνικι και επαγγελματικι ι τθν οικονομικι ικανότθτα, που τίκενται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. Επιπλζον 

δε απαιτείται και θ υποβολι εκ του προςφζροντοσ και με επιμζλειά του προφανϊσ, αυτοτελϊν ΤΕΥΔ 

ςυνταχκζντων και ψθφιακά υπογεγραμμζνων εκ των τρίτων οικονομικϊν φορζων περί τθσ μθ ςυνδρομισ 
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ςτο πρόςωπό των τρίτων αυτϊν φορζων λόγων αποκλειςμοφ και τθ ςυγκζντρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ επί των οποίων κα ςτθριχκεί ο προςφζρων. Απαιτείται επιπρόςκετα και θ υποβολι μαηί με τθν 

προςφορά κάποιου άλλου ςτοιχείου, λόγου χάρθ ςυμφωνθτικοφ ι υπεφκυνθσ ι άλλθσ διλωςθσ 

ςυνεργαςίασ του τρίτου οικονομικοφ φορζα, θ οποία απαιτείται κατ’ άρ. 78 και 307 Ν. 4412/2016 από τθν 

ανακζτουςα ωσ αποδεικτικό μζςο τθσ δζςμευςισ αυτοφ, ωσ αυτοτελζσ αποδεικτικό μζςο εντόσ τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ 

φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ 

παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).Ο 

οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να 

υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ 

δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ 

εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 

ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 

ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
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εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 

τθν υποβολι του  Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 

πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  

ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 

Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 

ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 

εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 

εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω 

πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται 

επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα 

δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

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

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
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ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 

χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο. 

 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ κάκε μιασ εκ των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν 

χριςεων (2020, 2019, 2018), όπου να φαίνεται το φψοσ του μζςου γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν. Σε 

περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 

διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε κα προςκομίςει τουσ ιςολογιςμοφσ για τισ χριςεισ που δραςτθριοποιείται, 

ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί εταιρειϊν τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο παρζχων τθσ υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν εκνικι 

νομοκεςία ο διαγωνιηόμενοσ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ (ι που δεν ζχει ολοκλθρωκεί 

ακόμθ θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ), τότε πρζπει να υποβάλει 

υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ. 

 

Εάν οι επιχειριςεισ λειτουργοφν ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ ηθτοφμενεσ 

υπθρεςίεσ, για το χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, 

υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάςτθμα αυτό (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ ΦΡΑ, κλπ.). 

 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 

μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 

κατάλλθλο ζγγραφο. Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν 

ΑΔΑ: Ρ7ΨΤ46ΜΤΛΚ-ΥΦΞ
21PROC008683109 2021-05-28



 

Σελίδα 27  

απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ (άρκρο 

80 παρ.4 εδ.βϋν.4412/2016). 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ ςτθν τεχνικι 

τουσ προςφορά οφείλουν να υποβάλλουν βεβαιϊςεισ δθμοςίων ι/και ιδιωτικϊν φορζων ι οργανιςμϊν με 

τισ οποίεσ να αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν,  

τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ιτοι 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) οχθμάτων φψουσ ίςου ι μεγαλφτερου του 50% ςυνολικοφ  

προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ με αναφορά του αντίςτοιχου 

ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 

2.2.6 τθσ παροφςθσ.  

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7   

οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςχετικά εν ιςχφ πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

αναγνωριςμζνουσ οίκουσ. 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 

τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 

πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του .  Στισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 

ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ 

προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του 

ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ 

λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 

ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν 

του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 

πιςτοποίθςθσ.  

 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

Οικονομικοί φορείσ που διζπονται από ειδικζσ διατάξεισ ςχετικά με τα προβλεπόμενα ςτα ςθμεία Β1-Β9 

αποδεικτικά ςτοιχεία, οφείλουν να προςκομίηουν τα αποδεικτικά που κατά περίπτωςθ προβλζπει ο νόμοσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ, ςτθν οποία ανάδοχοσ κα αναδειχκεί εκείνοσ που κα υποβάλλει τθ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο 

των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

 
 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν  
  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και ςτα 

παραρτιματα αυτισ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ / ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ 

διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται ωσ δεςμευτικοφσ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
 
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, με κατάκεςι τουσ ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Σολωμοφ 60, 9οσ όροφοσ, τκ.10432, Ακινα, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ από τισ 09.30 ζωσ 15.00, ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά (ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier).  

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι των αιτιςεων αποδεικνφεται αποκλειςτικά από τον αρικμό Ρρωτοκόλλου 

παραλαβισ τθσ ΕΔΚΑ ι ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν κα 

παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 

ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 

αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ.  

Οι προςφορζσ τοποκετοφνται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίτυπα (το ζνα (1) ςε 

θλεκτρονικι μορφι), δακτυλογραφθμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τθν περί μεταφράςεων νομοκεςία, με εξαίρεςθ του τεχνικοφσ όρουσ που 

είναι δυνατό να αναφζρονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Τα εγχειρίδια που κα ςυνοδεφουν τθν προςφορά 

μποροφν να υποβάλλονται μόνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Το ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και κα υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ του με 

τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά  

του (πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντα: επωνυμία, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, email, 

εκπρόςωποσ επικοινωνίασ / αντίκλθτοσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτοφ) 

ςτο πλαίςιο του  ΡΕ 5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων  για τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ 

Ομάδασ Δράςθσ» του Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 

ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1, 

(MIS: 5075006) με ανακζτουςα αρχι τθν Επιτελικι Δομι ΖΣΡΑ του Υπ. Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων – Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ 
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και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν   18/ 06 /2021 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία 

αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι 

ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), και τα απαραίτθτα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ του φυςικοφ προςϊπου ι του νόμιμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου (ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», 

(β) ζνασ (υπο) φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία  

υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 

κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κ ατατζκθκε ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε  περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),   

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 

χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 

χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 

διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 

εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Οι προςφορζσ πρζπει να ςυνταχκοφν με τον τρόπο και τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ και να φζρουν τθν υπογραφι του Ρροςφζροντα ι του Εκπροςϊπου του, ενϊ όλεσ οι ςελίδεσ 

τουσ κα πρζπει να μονογράφονται από τον ίδιο. 

Δεν πρζπει να υπάρχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει οποιαδιποτε διόρκωςθ 

αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. 
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Σθμειϊνεται πωσ οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι κα λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ,  

ϊςτε να αποφευχκεί θ διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, εφόςον εξακολουκεί να 

υφίςταται ςοβαρόσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. 

 
2.4.3  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  
 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 

προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ 

μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ), 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) Τα προβλεπόμενα ζγγραφα για τθν κάλυψθ τθσ Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τθσ 

Τεχνικισ και Επαγγελματικισ ικανότθτασ και τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι με το ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Επίςθσ, θ Τεχνικι Ρροςφορά κα περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, 

με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

 

H τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει: 

- τθν αναλυτικι περιγραφι για τθν κάλυψθ των προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του ζργου. 

(Επιςυνάτεται ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το νόμιμο εκπρόςωπο το Ραράρτθμα ΙΙ τθσ 

παροφςθσ). 

- ςτοιχεία (παραπομπζσ, τεχνικά φυλλάδια κλπ) που ςχετίηονται με τισ απαιτιςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ 

Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να είναι αναλυτικι και να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 

προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, περιγράφοντασ 

ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

Αντίςτοιχα πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και οχθμάτων 

παρζχονται ςτουσ Ρίνακεσ ςυμμόρφωςθσ, ςτο Ραράρτθμα ΙΙ. 
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Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ το τμιμα 

τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 

υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 
 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ 

ορίηεται ςτθν ενότθτα 2.3. 

 

 Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου πρζπει να υποβλθκεί με ποινι 

αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ. 

 

Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, περιλαμβάνει  τθ ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ κακϊσ και τθν 

ανάλυςθ με τιμζσ μονάδοσ για κάκε είδοσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ. 

 

Α. Τιμζσ 

 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Ρροβλζπονται ιδίωσ οι παρακάτω κρατιςεισ: 

 

α) Κράτθςθ  0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3%  & 20% υπζρ 

ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ υπζρ Χαρτοςιμου. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 

περιγράφεται αναλυτικά ςτθν παροφςα.  
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Το υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ. 

 

 

 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   
 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 

όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  

 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ 

ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 

αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. 

τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 

του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 

και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

 

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

κ) θ οποία ξεπερνά τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ Σφμβαςθσ  
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

 

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, αποςφραγίηοντασ τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, και τθσ τεχνικισ προςφοράσ τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςυγκεκριμζνα τθν Ραραςκευι 25-06-2021 και ϊρα 11:00 π.μ.  

 Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 

ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 

παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 

τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 

εμπιςτευτικζσ. 

   
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
 
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 

εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 

τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ 

ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, 

όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για 

τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ 

προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
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οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν 

και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ 

των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι. Αν οι 

ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 

αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 

«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται  μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 100 παρ. 4 και ςτο άρκρο 

127 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 
 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 

τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 

παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτισ. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 

προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 

ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 

προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  
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Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 

ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 

οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 (κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 

είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 

τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ 

προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί 

αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 του 

ν.4412/2019. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 

ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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3.4 Ενςτάςεισ που αςκοφνται κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ– Ραράβολο 

 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 

είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρ υξθσ υποβάλλεται 

ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του 

άρκρου 14 τθσ παροφςασ.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε 

κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ 

πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ 

άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του 

Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργα νο.   

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα 

λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 

πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του 

παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από 

γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.  

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).  

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 

ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι 

να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 

ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 

εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, οι όροι τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

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

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τα ειδικά οριηόμενα ςτο ςχζδιο 

ςφμβαςθσ που επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VII τθσ παροφςασ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο των ςυμβάςεων μίςκωςθσ οχθμάτων, κα ςυνάψει ιδιωτικά ςυμφωνθτικά 

παραχϊρθςθσ χριςεωσ των εν λόγω οχθμάτων με τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ Ομάδασ Δράςθσ που κα 

αφοροφν τθν  παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ των μιςκωμζνων από τθν Ανακζτουςα οχθμάτων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν από τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ. 

Επιπρόςκετα, ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 

αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν, ϊςτε να αποφευχκεί θ διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID-19, κακϋ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται ςοβαρόσ κίνδυνοσ διαςποράσ 

του κορωνοϊοφ COVID-19, θ ζλλειψθ του οποίου διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 

εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. Σε 

περίπτωςθ υπεργολαβίασ, οι υποψιφιοι ανάδοχοι ορίηουν ςτθν προςφορά τουσ το τμιμα/τα τμιματα τθσ 

ςφμβαςθσ που κα ανακζςουν ςε τρίτουσ, τουσ υπεργολάβουσ που προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν με 

αναφορά των επαγγελματικϊν τουσ ςτοιχείων κακϊσ και το είδοσ τθσ δζςμευςισ τουσ, ωσ ελάχιςτο 

αποδεικτικό μζςον τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ. Υπεργολάβοσ που ςυμμετζχει ςε μία προςφορά δεν μπορεί να 

ςυμμετζχει ςε άλλθ, με ποινι αποκλειςμοφ των προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει. 

 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 

υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 

αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων 

τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του 

υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια – τεχνικι ικανότθτα, και ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπό του τελευταίου οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ, τότε υποχρεοφται να τον 

αντικαταςτιςει. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 

αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 

παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
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άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

 

4.5      Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

 
4.5.1. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 

απόφαςθ τθσ Α.Α. 

 

 

4.5.2. Κατ’ εφαρμογι του άρκρου 217 του Ν.4412/16, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να 

παρατείνεται, χωρίσ καμία αφξθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% τθσ διάρκειασ αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν 

οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου.  Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 

εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν 

ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

 

4.6      Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 
 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Θ τιμολόγθςθ κα είναι ςε τριμθνιαία βάςθ με ςτακερι τιμι για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (με βάςθ τθν 

τιμι τθσ προςφοράσ ςε ιςόποςεσ δόςεισ). 

Θ πλθρωμι του τιμιματοσ αρχίηει από τθν θμερομθνία παράδοςθσ των οχθμάτων, που αποδεικνφεται από 

το πρωτόκολλο παραλαβισ του οχιματοσ και καταβάλλεται ανά τρίμθνο και ςτο τζλοσ κάκε τριμθνίασ. Το 

τίμθμα υπόκειται ςε κρατιςεισ και τζλθ που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και επιβαρφνουν τον 

Ανάδοχο.  

Πλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο ςυμπλθρϊνονται ολογράφωσ, αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ δεν λαμβάνεται 

υπόψθ (άρκρο 95 ν.4412/2016). 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παροχισ υπθρεςίασ κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου. 

Επίςθσ κα προςκομίηεται όπωσ προβλζπεται πιςτοποιθτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ  ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

 

α) κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

 

β) κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3%  & 20% υπζρ 

ΟΓΑ επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ υπζρ Χαρτοςιμου. 

 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 

ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από 

τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

5.2.3. Ροινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται και ςτθν περίπτωςθ που: 

 

 δεν τθρθκεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ με ευκφνθ του αναδόχου, 

 δεν τθροφνται οι ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ του ζργου που προκφπτει από τθν ειςιγθςθ τθσ 

ανακζτουςασ 

 

 ςε κάκε περίπτωςθ που ακετοφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

5.2.4. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 

διάρκειασ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Τα ωσ άνω ποςά των αποηθμιϊςεων, είτε κα παρακρατοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι από τουσ 

εκκρεμοφντεσ λογαριαςμοφσ του Αναδόχου, είτε κα ειςπράττονται από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ, είτε κα επιδιϊκεται θ απόδοςι τουσ με κάκε άλλο νόμιμο μζςο. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
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Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί να προςφφγει κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 

των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. Ραρακολοφκθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, 6.2. (Χρόνοσ παράδοςθσ),  6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 

εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 

αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ 

απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 

απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 

αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, 

αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 
5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 

6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα γίνεται, ςφμφωνα με το άρκρο 

216, παρ.1 του ν.4412/2016. Ωσ αρμόδια υπθρεςία ορίηεται θ Μονάδα Β’ - Υποςτιριξθσ Ζνταξθσ & 

Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων, Εφαρμογισ Συςτθμικϊν Ραρεμβάςεων & Υλοποίθςθσ Ζργων τθσ Επιτελικισ 

Δομισ ΕΣΡΑ Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ΕΔΚΑ, θ οποία κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, τον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 

προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 

ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 

τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΔΚΑ και κα παρζχει τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία, διευκολφνοντασ το ζργο του ςυντονιςμοφ και ελζγχου. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ζχει προγραμματιςμζνεσ τακτικζσ ςυναντιςεισ εργαςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου με ςτελζχθ τθσ 

προαναφερκείςασ υπθρεςίασ και με τον επόπτθ, ςε περίπτωςθ που οριςτεί, προκειμζνου να παρζχεται θ 

ςωςτι κακοδιγθςθ και να παρακολουκείται ςυςτθματικά θ υλοποίθςθ και θ καλι εκτζλεςθ του ζργου.  

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ - Χρόνοσ παράδοςθσ οχθμάτων 
 
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα ζξι (36) μινεσ από τθν παράδοςθ των οχθμάτων. Θ 

παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 

4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ 

να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 

αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του 

ν. 4412/2016. 

 

6.2.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 

λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

 

6.2.3. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 

αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 

ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 

παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 
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6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ   

 
6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ρράξθσ. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων 

βαρφνει τον ανάδοχο. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε 

παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ 

χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 

παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 

3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των 

οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 

του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 

2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 

αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 

218 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 

ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - Αντικατάςταςθ 

 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των παραδοτζων 

ι/και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 
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αντικατάςταςι των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 

ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 
 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ. 

 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 

από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

 

6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 

με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι 

ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

υνοπτική Περιγραφή των υπηρεςιών και τησ λειτουργίασ τησ Α.Α. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (ΕΔΚΑ) θ οποία ςυςτάκθκε το 2016, με τθν υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 

2733/Β’/31-8-2016) ΚΥΑ. 

Θ ΕΔΚΑ υπάγεται απευκείασ ςτον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και ζχει ςκοπό τθν 

υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Θ ΕΔΚΑ ζχει ωσ αποςτολι: 

α) Τθν υποςτιριξθ του Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Ριο  ςυγκεκριμζνα υποςτθρίηει: 

 τθ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του Υπουργείου με το 

ςφνολο των Διευκφνςεων και Τμθμάτων που υπάγονται ςε αυτι και 

 τα νομικά πρόςωπα αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ 

τθσ Φτϊχειασ, ςτθν αποτφπωςθ, ιεράρχθςθ και εξειδίκευςθ των αναγκϊν, ςτο ςφνολο των τομζων 

πολιτικισ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου. 

β) Τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Υπουργείου ςτον τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και των εποπτευομζνων 

φορζων, αναφορικά με τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ που ζχουν ςχζςθ, με οποιονδιποτε 

τρόπο, με τον ςυγκεκριμζνο τομζα. Ειδικότερα, ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν του 

τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου, του προγραμματιςμοφ, τθσ εξειδίκευςθσ, τθσ 

προετοιμαςίασ και τθσ υλοποίθςθσ ζργων ι δράςεων που χρθματοδοτοφνται από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μζςω των ΕΡ του ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 2014-2020 και άλλων 

προγραμμάτων, κακϊσ και ζργων ι δράςεων που χρθματοδοτοφνται από οποιοδιποτε άλλο Ευρωπαϊκό ι 

διεκνζσ ταμείο ςτο πλαίςιο προγραμμάτων και ςυνεργαςιϊν ι και από εκνικοφσ πόρουσ. 

Οργανωτική δομή τησ Α.Α.  

Θ ΕΔΚΑ διαρκρϊνεται ςε τρεισ (3) Μονάδεσ ωσ εξισ: 

Μονάδα Α: Σχεδιαςμοφ και Συντονιςμοφ δράςεων 

Μονάδα Β: Υποςτιριξθσ Ζνταξθσ και Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων, Εφαρμογισ Συςτθμικϊν Ραρεμβάςεων και 

Υλοποίθςθσ Ζργων. 

Μονάδα Γ: Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Τεχνικισ Βοικειασ. 

Μονάδα Α: χεδιαςμοφ και υντονιςμοφ δράςεων 
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Θ Μονάδα Α μεριμνά για τον ςχεδιαςμό και τθν εξειδίκευςθ πολιτικϊν, τθν αποτφπωςθ και ιεράρχθςθ των 

αναγκϊν τουσ και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ςτουσ τομείσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

υπό τθν προοπτικι υλοποίθςθσ Δράςεων μζςω ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014−2020 και άλλων προγραμμάτων. 

Συνεργάηεται με τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια 

Βίου Μάκθςθ», τισ άλλεσ Επιτελικζσ Δομζσ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακϊσ και τθν Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ για το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, και τθν 

εκπόνθςθ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ Συςτθμικισ Ραρζμβαςθσ 4: «Ανάπτυξθ και 

λειτουργία Μθχανιςμοφ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των πολιτικϊν κοινωνικισ 

ζνταξθσ, προςταςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ». Στο πλαίςιο αυτό προτείνει ςχζδια δράςθσ για ςυςτθμικζσ 

παρεμβάςεισ προσ τθν αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι και ςχεδιάηει νζεσ ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο 

και άλλων χρθματοδοτικϊν πόρων.   

Μονάδα Β: Τποςτήριξησ Ζνταξησ και Παρακολοφθηςησ Δράςεων, Εφαρμογήσ υςτημικών Παρεμβάςεων 

και Τλοποίηςησ Ζργων. 

Θ Μονάδα Β, ςυντονίηει και υποςτθρίηει τισ Υπθρεςίεσ και τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του τομζα 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου, ςτθν ωρίμανςθ εν δυνάμει επιλζξιμων Ρράξεων/ Δράςεϊν τουσ 

ςτουσ τομείσ τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ Συςτθμικισ Ραρζμβαςθσ 4: 

«Ανάπτυξθ και λειτουργία Μθχανιςμοφ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των 

πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ, προςταςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ», του ΕΡ: «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». Δφναται να υλοποιεί θ ίδια ωσ Δικαιοφχοσ Ρράξεισ του 

Υπουργείου, ςτο πλαίςιο ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014−2020, που αφοροφν ςε υπθρεςιακζσ μονάδεσ και 

εποπτευόμενουσ  φορείσ του τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου.  Σε περιπτϊςεισ αδφναμων 

Δικαιοφχων, υπθρεςιϊν και εποπτευομζνων φορζων του τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου, 

για Ρράξεισ/ Δράςεισ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014−2020, θ ΕΔΚΑ δφναται να τουσ υποκακιςτά ςτο ρόλο τουσ 

κατόπιν ςχετικϊν εγκρίςεων. 

Μονάδα Γ: Διοικητικήσ Τποςτήριξησ και Σεχνικήσ Βοήθειασ. 

Θ Μονάδα Γ παρζχει οριηόντια υποςτιριξθ προσ τισ υπόλοιπεσ Μονάδεσ ςε κζματα που αφοροφν τθν 

οργάνωςθ και ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ τουσ, παρζχει νομικι υποςτιριξθ, ςυντάςςει τισ 

προκθρφξεισ, παρακολουκεί τθ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν και διαχειρίηεται τα κζματα και τισ διαδικαςίεσ 

που αφοροφν ςτθν ειςιγθςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ, ςτθν προμικεια, ςτθν εγκατάςταςθ και ςτθ 

ςυντιρθςθ του κάκε είδουσ υλικοφ, εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων τθσ ΕΔΚΑ. Επίςθσ προδιαγράφει, 

ειςθγείται τθ ςκοπιμότθτα και μεριμνά για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, ερευνϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, 

εγχειριδίων ςχετικϊν με το αντικείμενό τθσ ΕΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ειςθγιςεισ των άλλων Μονάδων 

τθσ Υπθρεςίασ.  

 

Επιτροπζσ Διαγωνιςμοφ 

Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν : Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν και τθ διεξαγωγι τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ – ςυλλογικό όργανο του ανακζτοντοσ φορζα, 

το οποίο ςυγκροτείται ειδικά για το ςκοπό αυτό. Το ωσ άνω όργανο ζχει γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

Επιτροπι Ραραλαβισ: Το αρμόδιο για τθν παραλαβι του ζργου ςυλλογικό όργανο του ανακζτοντοσ φορζα, 

το οποίο ςυγκροτείται ειδικά για το ςκοπό αυτό. Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ, το ζργο τθσ οποίασ είναι θ προςωρινι και 
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οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ζργου από τον Ανάδοχο, προκειμζνου να 

εκκακαριςτεί και να καταβλθκεί ςτον ανάδοχο το ςυμφωνθκζν τίμθμα. 

τοιχεία ωριμότητασ τησ φμβαςησ  

Θ Διακιρυξθ του Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά 

τθν παροχι υπθρεςιϊν χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ 

εξαγορά και εντάςςεται ςτθν Ρράξθ με κωδικό MIS 5075006 και τίτλο: «Ομάδα Δράςθσ για τθν υποςτιριξθ 

τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Ενδυνάμωςθσ των ομά» («Task Force supporting Roma inclusion and 

empowerment»)» θ οποία ζχει ενταχκεί και χρθματοδοτθκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Κοινωνικι 

Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των ομά» (Roma inclusion and empowerment) με τθν αρ. πρωτ. 1.395/27-01-2021   

απόφαςθ ζνταξθσ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το χρθματοδοτικό μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ)ΡΕΙΟΔΟΥ 2014-2021. 

 

Σεκμηρίωςη ςκοπιμότητασ/υποδιαίρεςησ ή μη τησ ςφμβαςησ ςε τμήματα  

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα διότι το αντικείμενο είναι ενιαίο και δεν είναι δυνατι θ 

υποδιαίρεςθ του. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ χωρίσ εξαγορά των κάτωκι 

οχθμάτων: 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΧΘΜΑΤΩΝ  
 

 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ - 

ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΜΘΝΕΣ/ΕΤΘ 

ΜΙΣΘΩΣΘΣ/ΟΧΘΜΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΜΘΝΙΑΙΟ 

ΜΙΣΘΩΜΑ/ΟΧΘΜΑ 

1 ΑΘΘΝΑ 2 12μ. Χ 3  = 36 

(ΟΧΘΜΑ 1) 

Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

12μ. Χ 3 = 36 

(ΟΧΘΜΑ 2) 

Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 1 12μ. Χ 3 = 36 Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

3 ΡΑΤΑ 1 12μ. Χ 3 = 36 Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

4 ΚΟΜΟΤΘΝΘ 1 12μ. Χ 3 = 36 Ζωσ 350 ευρϊ. 

Με περιοριςμό 

30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

 ΣΥΝΟΛΟ 5 

 

  

 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 63.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % . 
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Συνολικό μθνιαίο μίςκωμα πζντε (5) αυτοκινιτων: 1750 €.  

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα ζξι (36) μινεσ από τθν παράδοςθ των οχθμάτων. Θ παράδοςθ 

των οχθμάτων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Το κόςτοσ κίνθςθσ των οχθμάτων (καφςιμα) κα καλφπτεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του ΡΕ7: 

Δαπάνεσ μετακινιςεων των μελϊν τθσ Κεντρικισ και των Ρεριφερειακϊν Ομάδων Δράςθσ τθσ Ρράξθσ 

«ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με 

κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS: 5075006). 

Το κόςτοσ χριςθσ (δαπάνεσ χριςθσ) των οχθμάτων κα καλφπτεται πλιρωσ από τον Ανάδοχο του 

παρόντοσ Ζργου. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο των ςυμβάςεων μίςκωςθσ οχθμάτων, κα ςυνάψει ιδιωτικά ςυμφωνθτικά 

παραχϊρθςθσ χριςεωσ των εν λόγω οχθμάτων με τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ Ομάδασ Δράςθσ που κα 

αφοροφν τθν  παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ των μιςκωμζνων από τθν Ανακζτουςα οχθμάτων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν από τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ. 

 

Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να εφαρμόςει διαδικαςίεσ που κα διαςφαλίςουν 

τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων και να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ του Γενικοφ 

Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679, κακϊσ και με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

Οι Ρλθροφορίεσ, οι οποίεσ κα τφχουν οποιαςδιποτε μορφισ επεξεργαςία από τον Ανάδοχο και τουσ 

εργαηόμενουσ αυτοφ και ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα (απλά ι ευαίςκθτα) 

κα περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν ζκταςθ και τον ςκοπό που επιβάλλει το αντικείμενο τθσ, όπωσ 

αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, και οφείλει να παράςχει ο Ανάδοχοσ.  

Κάκε μορφι επεξεργαςίασ κα εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τισ τυχόν Αποφάςεισ ι Γνωμοδοτιςεισ τθσ Αρμόδιασ Εποπτικισ Αρχισ (Αρχι 

Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα - ΑΡΔΡΧ) θ οποία ζχει ςυςτακεί ςφμφωνα με τον Ν. 

2472/1997, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και τισ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τα αρχεία που δθμιουργοφνται με τθν ςυλλογι, επεξεργαςία και αποκικευςθ των Ρλθροφοριϊν που 

ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφϊν αρχείων και 

πλθροφοριϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τον Ανάδοχο, ανικουν κατ' αποκλειςτικότθτα ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι. Ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει και εγγυάται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 

οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια των Ρλθροφοριϊν που ενδζχεται να περιζχουν και 

προςωπικά δεδομζνα,  και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφϊν αρχείων και πλθροφοριϊν τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, κακϊσ και για τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία 

απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ και κάκε άλλθ μορφι ακζμιτθσ επεξεργαςίασ, ςτο πλαίςιο των 

κακθκόντων του που πθγάηουν από τθν παροφςα.  

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται δυνάμει τθσ παροφςασ ότι δεν κα διαβιβάςει ι/και κοινολογιςει τισ Ρλθροφορίεσ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (που ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα)  που τεκοφν 

υπόψθ του κατά τθσ εκτζλεςθ των κακθκόντων του ςε κανζναν τρίτο και δεν κα διαςυνδζςει τισ 
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Ρλθροφορίεσ αυτζσ και γενικότερα όλα τα ανάλογων μορφϊν αρχεία και πλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, με αρχεία άλλων εταιριϊν. Οι υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον Ανάδοχο και τυχόν 

ανάκεςθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ ι του ςυνόλου τθσ παροφςασ ςε υπεργολάβο τρίτο, όπωσ αναλυτικά 

ρυκμίηεται αυτό ςε άλλα άρκρα τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υπογράψει με τον Ανάδοχο «Συμφωνθτικό για τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπου κα εξειδικεφονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι 

ευκφνεσ των ςυμβαλλόμενων μερϊν κακϊσ και οι ευκφνεσ και οι ειδικότεροι όροι ςχετικά με τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

Επιπλζον, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει 

τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιονδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε 

ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του ι επ’ ευκαιρία εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Ο 

ανάδοχοσ κα δεςμευκεί ειδικότερα ότι δεν κα χρθςιμοποιιςει ι κα αποκαλφψει τισ πλθροφορίεσ ι κα 

ανακοινϊςει προφορικά ι κα διαρρεφςει εγγράφωσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο κα διαβιβάςει ι κα 

γνωςτοποιιςει προσ τρίτουσ οποιαδιποτε πλθροφορία τυχόν ζρκει ςε γνϊςθ του ςτο πλαίςιο ι επ’ 

ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Σε περίπτωςθ ουςιϊδουσ παραβίαςθσ τθσ 

υποχρεϊςεωσ εμπιςτευτικότθτασ κατά τα ανωτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει δικαίωμα να καταγγείλει 

άμεςα τθ ςφμβαςθ. Σε κάκε δε περίπτωςθ ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε 

τυχόν ηθμίασ ικελε υποςτεί από τθν αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο 

και τα αρχεία που αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του, ακόμθ 

και μετά τθ λιξθ του Ζργου. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει με δαπάνεσ του Αναδόχου ςτον τόπο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα 

Αρχι (ΕΔΚΑ), ςφμφωνα με τον «ΡΙΝΑΚΑ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ»  τθσ παροφςασ με πινακίδεσ και 

πλθρωμζνα τζλθ κυκλοφορίασ. Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 

τθσ τιμισ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

 

Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα πραγματοποιείται από τθν 

Μονάδα Β’ - Υποςτιριξθσ Ζνταξθσ & Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων, Εφαρμογισ Συςτθμικϊν Ραρεμβάςεων & 

Υλοποίθςθσ Ζργων τθσ ΕΔΚΑ που κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ πορείασ εργαςιϊν του Αναδόχου. Θ 

ΕΔΚΑ κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ιτοι τον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
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Υποκζςεων για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 

τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 

παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΔΚΑ και κα παρζχει τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία, διευκολφνοντασ το ζργο του ςυντονιςμοφ και ελζγχου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αποςτζλλει ςε μθνιαία βάςθ αναφορά προόδου, ςτθν οποία κα καταγράφονται - μεταξφ 

άλλων - τα όποια τυχόν προβλιματα που ανακφπτουν ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, ο τρόποσ 

αντιμετϊπιςθσ αυτϊν από πλευράσ του Αναδόχου, τα ηθτιματα για τα οποία κα πρζπει να επιλθφκεί θ 

ΕΔΚΑ κλπ. 

Ραραλαβι των υπθρεςιϊν / Ραραδοτζων τθσ Σφμβαςθσ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παραλαβισ του Υποζργου θ Ανακζτουςα Αρχι  κα ςυςτιςει Επιτροπι Ραραλαβισ του 

Ζργου. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

επιτροπι παραλαβισ ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν /παραδοτζων, ςφμφωνα με το Ν. 4412/16. 

Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 

μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ. 

Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ιτοι του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, απορρίπτονται οι 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ν. 4412/16. 

Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 

παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ ι πρωτόκολλο με 

παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ αρχικισ Επιτροπισ Ραραλαβισ του Ζργου. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ 

τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
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των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 

ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ζχει τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι των παραδοτζων, ενϊ ζχει δικαίωμα να ηθτά 

διευκρινίςεισ επί των παραδοτζων. Θ Επιτροπι εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβισ μετά από κάκε τμθματικι 

παράδοςθ. Κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν υποβολι του τελευταίου παραδοτζου θ Επιτροπι 

εκδίδει Ρρωτόκολλο Ολοκλιρωςθσ και Οριςτικισ Ραραλαβισ του ζργου. 

Μζςα ςτθν προκεςμία τθσ οριςτικισ παραλαβισ πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί από τθν Ανάδοχο και τυχόν 

επιπλζον τροποποιιςεισ ςτα παραδοτζα που επιβάλλονται από ανάγκεσ που πικανόν ανακφψουν κατά τθν 

εξζλιξθ του Ζργου, εφόςον ηθτθκοφν τζτοιεσ τροποποιιςεισ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ ι τθν 

Ανακζτουςα. 

Μετά από ειςιγθςθ τθσ ΕΔΚΑ ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από 

κάκε δικαίωμά του που απορρζει αυτι, εφόςον δεν παρζδωςε το ζργο μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον 

χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

α. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ υπερβεί, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του, το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ του ζργου, αυτόσ υποχρεοφται ςε καταβολι ποινικισ ριτρασ, ωσ ακολοφκωσ: 

 Για υπζρβαςθ άνω των 10 θμερϊν τθσ προκεςμίασ υποβολισ του παραδοτζου του Ζργου και μζχρι 

τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ, μπορεί να επιβάλλει ιςόποςθ ποινικι ριτρα ζωσ το 10% του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

 Για υπζρβαςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ παραδοτζων του Ζργου μεγαλφτερθ των τριάντα (30) 

θμερολογιακϊν θμερϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον 

Ανάδοχο να εκπλθρϊςει όλεσ τισ κακυςτερθμζνεσ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ προκεςμίασ 

δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν και ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τον κθρφςςει ζκπτωτο με 

άμεςθ κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

β. Θ ποινικι ριτρα μπορεί να ειςπραχκεί είτε με παρακράτθςθ από τθν αμοιβι του Αναδόχου ι / και με 

κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α. θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το ζργο δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα 

που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 

β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Κακυςτζρθςθ παράδοςθσ ζργου με αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα του Αναδόχου: Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί 

να επιβάλλει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ν. 4412/2016. 

 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 
Θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «Ομάδα Δράςθσ για τθν 

υποςτιριξθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Ενδυνάμωςθσ των ομά» («Task Force supporting Roma inclusion 

and empowerment») με κωδικό MIS  5075006 θ οποία ζχει ενταχκεί και χρθματοδοτθκεί ςτο πλαίςιο του 

Ρρογράμματοσ «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των ομά» (Roma inclusion and empowerment) με τθν 
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με αρ. πρωτ 1.395 /27-01-2021 0028 (ΑΔΑ: 673446ΜΤΛΚ-ΡΔΩ)απόφαςθ ζνταξθσ. 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, αρικ. 

ενάρικμου ζργου Κωδ. ΣΑΕ 7341. 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 63.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % . 

 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 50.806,45 €, ΦΡΑ: 12.193,55). 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τριαντα ζξι (36) μινεσ από τθν παράδοςθ των οχθμάτων. Θ παράδοςθ 

των οχθμάτων κα γίνει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

  

Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τθν τιμολόγθςθ του Αναδόχου, ιτοι κα είναι ςε τριμθνιαία βάςθ με ςτακερι 

τιμι για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (με βάςθ τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε ιςόποςεσ δόςεισ), όπωσ 

περιγράφεται ςτθν παροφςα. 

Θ πλθρωμι του τιμιματοσ αρχίηει από τθν θμερομθνία παράδοςθσ των οχθμάτων, που αποδεικνφεται από 

το πρωτόκολλο παραλαβισ του οχιματοσ και καταβάλλεται ανά τρίμθνο και ςτο τζλοσ κάκε τριμθνίασ. Το 

τίμθμα υπόκειται ςε κρατιςεισ και τζλθ που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και επιβαρφνουν τον 

Ανάδοχο.  

Πλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο ςυμπλθρϊνονται ολογράφωσ, αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ δεν λαμβάνεται 

υπόψθ (άρκρο 95 ν.4412/2016). 

Οι πλθρωμζσ κα ακολουκοφν τθ ροι χρθματοδοτιςεων του ζργου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ. 

Σε περίπτωςθ μθ ομαλισ ροισ των χρθματοδοτιςεων που επιφζρουν τθ μθ ζγκαιρθ καταβολι πλθρωμϊν 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεχίςει να εκτελεί το ζργο που του ηθτείται από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι κανονικά. 

Από τα ποςά τθσ πλθρωμισ κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

Τα προςφερόμενα οχιματα κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτουν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 

 

Α/Α Ρροδιαγραφι Απαίτθςθ 

Απάντθςθ 
(ναι, όχι, 

υπερκαλφπτε
ται) Σε 

περίπτωςθ 
υπερκάλυψθ

σ να 
περιγραφεί 
λεπτομερϊσ   

Ραραποµπζσ ςε 

Τεχνικά Φυλλάδια, 
ι/και Σχόλια 
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1 
Καινοφργια ι μεταχειριςμζνα ζωσ 
8000 Km  οχιματα 

ΝΑΙ 
  

2 
Υποχρεωτικά δφο (2) κζςεισ οδθγοφ 
και ςυνοδθγοφ  

ΝΑΙ 
  

3 
Υποχρεωτικά μία (1) κφρα πίςω για 
τον αποκθκευτικό χϊρο  

ΝΑΙ 

  

4 

Θ απαίτθςθ χριςθσ οχιματοσ 
ςυνίςταται ςτουσ παρακάτω 
«Τφπουσ» Αυτοκινιτων: 

 Hatchback ι Μικρομεςαία 
Οικογενειακά 

 SUV 

 Crossover 

 MPV ι Ρολυμορφικά 

ΝΑΙ 

  

5 Ιςχφσ τουλάχιςτον 85 PS (ίπποι) 
ΝΑΙ 

  

6 Κυβιςμόσ  από 1200cc-1400cc   
ΝΑΙ 

  

7 Υποχρεωτικά  τζςςερισ (4) κφρεσ 

επιβατϊν 

ΝΑΙ 
  

8 

 Μικοσ τουλάχιςτον 4 μζτρα και να 
φιλοξενεί με άνεςθ (βάςθ 
προδιαγραφϊν καταςκευαςτι) 
πζντε άτομα (οδθγόσ + τζςςερισ 
επιβάτεσ) 

ΝΑΙ 

  

9 

 Απαιτιςεισ βαςικοφ εξοπλιςμοφ 
(ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ): 

 Κίνθςθ ςτουσ δφο τροχοφσ, 

 Σιδερζνιεσ ι ατςάλινεσ  
ηάντεσ με πλαςτικι 
επικάλυψθ (τάςια), 

 εηζρβα, 

 Ρορτ-μπαγκάη, 

 Air-Condition ι 
κλιματιςμόσ, 

 Αερόςακουσ (εμπρόςκιουσ 
– οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 
και πλαϊνοφσ), 

 Αυτόματεσ ηϊνεσ 
αςφαλείασ υποχρεωτικά για 
οδθγό και ςυνοδθγό, 

ΝΑΙ 
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 Ηϊνεσ αςφαλείασ ςτα πίςω 
κακίςματα, 

 Υδραυλικό τιμόνι, 

 φκμιςθ κακίςματοσ 
οδθγοφ και τιμονιοφ κακϋ 
φψοσ, 

 Χειροκίνθτο κιβϊτιο 
ταχυτιτων, 

 Κεντρικό κλείδωμα κυρϊν 
με τθλεχειριςμό, 

 Ντουλαπάκι ςυνοδθγοφ με 
κλειδαριά, 

 Φϊτα Θμζρασ, 

 Εμπρόσ προβολείσ ομίχλθσ 
και πίςω φωσ ομίχλθσ,  

 Θλεκτρικά παράκυρα 
εμπρόσ, 

 ABS (Σφςτθμα 
Αντιμπλοκαρίςματοσ  
Τροχϊν: θλεκτρικό και 
μθχανικό ςφςτθμα ελζγχου 
τθσ κίνθςθσ των τροχϊν 
κατά τθ διαδικαςία 
φρεναρίςματοσ  ενόσ 
αυτοκινιτου, ζτςι ϊςτε να 
αποφεφγεται θ ςυνεχισ 
ακινθτοποίθςι τουσ 
δθλαδι το μπλοκάριςμα), 

 Σφςτθμα Ευςτάκειασ 
(ςφςτθμα ενεργθτικισ 
αςφάλειασ  των ςφγχρονων 
αυτοκινιτων, που βελτιϊνει 
τθν ευςτάκειά τουσ κατά 
τθν οδιγθςθ), 

 Θλεκτρονικό  Ζλεγχο 
Ρρόςφυςθσ (λειτουργεί 
όταν το ςφςτθμα 
αντιλθφκεί διαφορά ςτθν 
περιςτροφι των τροχϊν, 
δθλαδι οι τροχοί 
ςπινάρουν είτε λόγω 
ςυνκθκϊν του δρόμου 
βροχι, χιόνι, πάγοσ κ.α. ι 
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είτε λόγω απότομθσ 
εκκίνθςθσ, και επεμβαίνει 
ςτον τροχό που ζχει τισ 
περιςςότερεσ ςτροφζσ για 
να τον επιβραδφνει ϊςτε να 
ςταματιςει το ςπινάριςμα), 

 Θχοςφςτθμα με ράδιο και 
δυνατότθτα αναπαραγωγισ 
μουςικισ, 

 Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ 
από ΚΟΚ (φαρμακείο, 
τρίγωνο, πυροςβεςτιρασ, 
γιλζκο κλπ), 

 Τα οχιματα δεν πρζπει να 
φζρουν διακριτικά ι ςιμα 
τθσ εταιρείασ ενοικιάςεωσ 

 

10 

 Κινθτιρασ – Καφςιμο 

Οι κινθτιρεσ των δυνθτικϊν τφπων 
οχθμάτων που κα προςφερκοφν κα 
πρζπει να είναι προδιαγραφϊν: 

 Βενηίνθ 

Εκπομπισ co2 μζχρι 150 gr/km και 
μζςθσ κατανάλωςθ καυςίμου (βάςει 
καταςκευαςτι) ζωσ 6 lt/100km  

 

ΝΑΙ 

  

11 

 Ελαςτικά 

 Πλα τα ελαςτικά να είναι 
τθσ ίδιασ διάςταςθσ, και 
ςυντθρθμζνα ςφμφωνα 
με τισ προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι 

 Να διακζτει εφεδρικό 
τροχό 

ΝΑΙ 

  

12 

 Υπθρεςίεσ – Χριςθ 

 Στισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ υπθρεςίασ 
περιλαμβάνονται: 

 Συντιρθςθ και επιςκευι του 
αυτοκινιτου με πλιρθ 
οικονομικι κάλυψθ του 
Αναδόχου, 

ΝΑΙ 
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 Αλλαγι ελαςτικϊν, 

 Τζλθ κυκλοφορίασ, 

 Ρλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ 
(με μεικτι αςφάλεια), 

 Άμεςθ αντικατάςταςθ 
αυτοκινιτου ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ , 

  24ωρθ οδικι βοικεια, 

 Δυνατότθτα test drive, 

 Δυνατότθτα παράδοςθσ 
αυτοκινιτου 
αντικατάςταςθσ, 

 Αντικατάςταςθ οχιματοσ με 
παράδοςθ όπου ορίςει θ 
ΕΔΚΑ 

 Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 

 Ρλιρθ προβλεπόμενθ 
ςυντιρθςθ ςε 
εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία 
του εκάςτοτε καταςκευαςτι 
του προςφερόμενου 
αυτοκινιτου (γνιςια 
ανταλλακτικά, εγγυθμζνθ 
εργαςία), 

 Αντικατάςταςθ των 
ελαςτικϊν ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του 
καταςκευαςτι, 

 Ρλθρωμζνα τζλθ 
κυκλοφορίασ για όλθ τθ 
διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, 

 Οδικι βοικεια, 

 κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ 
(ευκφνθ για τρίτουσ) 

 Επιςκευζσ από ατυχιματα ι 
από μθχανικζσ βλάβεσ, 

 Διαχείριςθ ατυχθμάτων, 

 Ραροχι αυτοκινιτου 
αντικατάςταςθσ ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ  ι 
ατυχιματοσ, 

 Ρροχπολογιςμζνα 
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χιλιόμετρα χριςθσ (μζχρι 
30.000 ετθςίωσ), 

 Ρλιρθ αςφαλιςτικι 
κάλυψθ, 

 Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ 
προσ τρίτουσ χωρίσ όριο 
απαλλαγισ ςε κάκε αξίωςθ  

 Μικτι αςφάλεια (κάλυψθ 
ιδίων ηθμιϊν) χωρίσ όριο 
απαλλαγισ με: 

- Ολικι / Μερικι κλοπι, 

- Ρυρόσ, 

- Ρροςωπικοφ ατυχιματοσ 
οδθγοφ και επιβαινόντων, 

- Θραφςθσ κρυςτάλλων, 

- Τρομοκρατικϊν ενεργειϊν,  

- Κακόβουλων ενεργειϊν 

- Θεομθνίεσ  

Στθν τεχνικι του προςφορά ο 
υποψιφιοσ κα μπορεί να 
ςυμπεριλάβει ζωσ τρεισ 
εναλλακτικζσ επιλογζσ 
προςφερόμενων αυτοκινιτων που 
να καλφπτουν τισ παραπάνω 
προδιαγραφζσ. 

 

13 

 Δε γίνεται δεκτό μοντζλο του 
οποίου θ καταςκευι ζχει 
ςταματιςει ι τελεί υπό κατάργθςθ. 
 Σχετικι βεβαίωςθ υποβάλλεται με 
τθν Τεχνικι Ρροςφορά.  

ΝΑΙ 

  

14 

 Δθλϊνεται το εργοςτάςιο 
καταςκευισ των οχθμάτων 
(επωνυμία & διεφκυνςθ), το 
προςφερόμενο μοντζλο και το ζτοσ 
που αυτό καταςκευάςτθκε για 
πρϊτθ φορά.  

ΝΑΙ 

  

15 

 Τα οχιματα διακζτουν 
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ του 
καταςκευαςτι, ςφμφωνα με τον 
Κανονιςμό αρικ. 661/2009 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουλίου 2009, 
για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου 
και γενικισ αςφαλείασ των 
μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των 

ΝΑΙ 
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ρυμουλκουμζνων τουσ, και των 
ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν 
ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν 
μονάδων που προορίηονται για τα 
οχιματα αυτά.  

 
 
 
 

16 

 Οι προςφζροντεσ καταςκευαςτζσ ι 
εμπορικοί αντιπρόςωποι προϊόντων 
χωρϊν που δεν ζχουν αποδεχκεί τα 
Ρρωτόκολλα Ρολυμερϊν 
Συμφωνιϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
Δαςμϊν και Εμπορίου (GATT), ι δεν 
λειτουργοφν ςτο πλαίςιο τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ Τελωνειακισ 
Ζνωςθσ με τθν Ε.Ε., οφείλουν 
εγγράφωσ να δθλϊςουν με τθν 
προςφορά τουσ, ότι το 
προςφερόμενο προϊόν τουσ δεν 
είναι αποδζκτθσ πολιτικισ τιμϊν 
κάτω του κόςτουσ καταςκευισ, ι τθσ 
τιμισ απόκτθςθσ του προϊόντοσ για 
εμπορία (τιμι Dumping) ι 
αποδζκτθσ εξαγωγικισ επιδότθςθσ.  

ΝΑΙ 

  

17 Αξιολόγθςθ αςφαλείασ των 
προςφερόμενων οχθμάτων βάςθ 
του Euro NCAP 4 αςτζρια ι 
καλφτερθ 

ΝΑΙ 

  

18 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί 
τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 
το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 
Ν.4412/2016 

ΝΑΙ 

  

19 Θ υποβολι τθσ προςφοράσ 
ςυνεπάγεται εκ μζρουσ του 
προςφζροντοσ τθν πλιρθ γνϊςθ και 
αποδοχι όλων των όρων τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και των 
λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΝΑΙ 

  

20 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυνεργάηεται με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι για τθν τιρθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΝΑΙ 
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21 
Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ 
αυτισ, ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει 
εμπιςτευτικά και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε οποιονδιποτε 
τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε 
γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του ι επ’ ευκαιρία 
εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων. Ο ανάδοχοσ κα 
δεςμευκεί ειδικότερα ότι δεν κα 
χρθςιμοποιιςει ι κα αποκαλφψει 
τισ πλθροφορίεσ ι κα ανακοινϊςει 
προφορικά ι κα διαρρεφςει 
εγγράφωσ ι με οποιονδιποτε άλλο 
τρόπο κα διαβιβάςει ι κα 
γνωςτοποιιςει προσ τρίτουσ 
οποιαδιποτε πλθροφορία τυχόν 
ζρκει ςε γνϊςθ του ςτο πλαίςιο ι 
επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Σε 
περίπτωςθ ουςιϊδουσ παραβίαςθσ 
τθσ υποχρεϊςεωσ 
εμπιςτευτικότθτασ κατά τα 
ανωτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει 
δικαίωμα να καταγγείλει άμεςα τθ 
ςφμβαςθ. Σε κάκε δε περίπτωςθ 
ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει τθν 
αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε 
τυχόν ηθμίασ ικελε υποςτεί από τθν 
αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του 
αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί 
εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 
υποχρεοφται να προςτατεφει το 
απόρρθτο και τα αρχεία που 
αφοροφν ςε προςωπικά δεδομζνα 
ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν 
κατοχι του, ακόμθ και μετά τθ λιξθ 
του Ζργου. 

ΝΑΙ 

  

22 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει 
κάκε αναγκαίο μζτρο που κα 
εξαςφαλίηει τθν ομαλι ροι των 
υπθρεςιϊν 

ΝΑΙ 
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 Για τις ενώσεις ποσ σποβάλλοσν κοινή προσυορά, επιπλέον: 

23 Τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ 
κα είναι από κοινοφ και εισ 
ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν 
από τθ παροφςα υποχρεϊςεων 
τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 
τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 
ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνο ςτισ 
εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν δφναται να 
προβλθκοφν ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ 
απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ 
ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του 
άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΝΑΙ 
(ευόσον πρόκειται 

για ένωση) 

  

24 Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ 
αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο ι 
ανωτζρασ βίασ- κάποιο μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί 
ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά 
το χρόνο αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ 
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 
ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 
το ίδιο τίμθμα. Εάν θ παραπάνω 
ανικανότθτα προκφψει κατά τον 
χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ςφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται 
και οι απορρζουςεσ από τθ 
ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα 
εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, 
μόνο εφόςον, αυτά είναι ςε κζςθ να 
τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ 
δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία 
εξετάηει εάν εξακολουκοφν να 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του 
διάδοχου μζλουσ οι προχποκζςεισ 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Εάν θ 
Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι 
τα εναπομείναντα μζλθ δεν 
επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τότε αυτά 
οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ 

ΝΑΙ 
(ευόσον πρόκειται 

για ένωση) 
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με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ 
που αξιολογικθκε ςτθν αντίςτοιχθ 
φφςθ του διαγωνιςμοφ. Θ 
αντικατάςταςθ, ωςτόςο πρζπει να 
εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 ΡΑΑΔΟΣΘ-ΡΑΑΛΑΒΘ 

25 Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει 
με δαπάνεσ του Αναδόχου ςτον τόπο 
που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα 
Αρχι (ΕΔΚΑ), με πινακίδεσ και 
πλθρωμζνα τζλθ κυκλοφορίασ.  
 

ΝΑΙ 

  

26 Τα οχιματα να παραδοκοφν ζτοιμα 
προσ λειτουργία, με ικανι 
πλθρότθτα καυςίμου ςτθ δεξαμενι 
τουσ για ενδεχόμενθ δοκιμαςτικι 
διαδρομι τουλάχιςτον 50 
χιλιομζτρων και υγρό πλφςθσ 
κρυςτάλλων, θ δε ςτάκμθ των 
λοιπϊν υγρϊν και λιπαντικϊν να 
βρίςκεται ςτα προβλεπόμενα από 
τον καταςκευαςτι επίπεδα.  
 

ΝΑΙ 

  

27 Ο χρόνοσ παράδοςθσ των οχθμάτων 
να είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ 
και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν προςφορά του Αναδόχου και 
ςτθν ςχετικι ςφμβαςθ. Θ παράδοςθ 
των οχθμάτων κα γίνει το αργότερο 
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΝΑΙ 

  

 ΔΟΚΙΜΕΣ 

28 Ρριν από τθν αποςτολι των 
οχθμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ 
του καταςκευαςτι, κα 
προςτατευκοφν επαρκϊσ για όλθ 
τθν περίοδο τθσ μεταφοράσ, 
αποκικευςθσ και τοποκζτθςθσ, 
κατά τθσ διάβρωςθσ και τυχαίων 
ηθμιϊν. Ο Ανάδοχοσ κα φζρει τθν 
ευκφνθ για τα οχιματα, που 
ςυςκευάςκθκαν και 
προςτατεφκθκαν κατά τον τρόπο 
αυτό.  
 

ΝΑΙ 
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29 Τα οχιματα κα πρζπει να φκάςουν 
ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ  
Ανακζτουςα Αρχι (ΕΔΚΑ) άκικτα και 
χωρίσ ηθμιζσ. 

ΝΑΙ 

  

 

(εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Θ εμφάνιςθ τιμισ / τιμϊν ςτθν «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Επίςθσ θ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει: 

- ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ.)  

- οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του προςφζροντοσ και απαντά 

ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι όροι (τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ) για τουσ οποίουσ κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον προςφζροντα, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα 

Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντοσ. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το 

οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ ι νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα/ πιςτοποιθτικά κλπ. που κατά τθν κρίςθ του προςφζροντοσ τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των 

απαντιςεων ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και θ παροχι όλων των 

πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ IIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνουσ τουσ 

ακόλουκουσ Ρίνακεσ: 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ   «02/2021» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι 
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αναδόχου υλοποίθςθσ για το ζργο:  

«Ραροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων 

μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ 

εξαγορά, διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν, ςτο 

πλαίςιο του ΡΕ 5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ οχθμάτων  για τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ 

Ομάδασ Δράςθσ» του  

Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 

ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ»  

τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 

ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ 

ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1,  (MIS: 5075006) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ  

ΕΤΑΙΙΚΘ ΕΡΩΝΥΜΙΑ «………………………………………………….» 

ΕΤΑΙΙΚΘ ΜΟΦΘ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, Τ.Κ., ΡΟΛΘ ΕΔΑΣ  

ΤΘΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ  
(εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΘΣ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΧΩΙΣ ΕΞΑΓΟΑ 

(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ : ΕΔΚΑ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ : 02/2021 

ΤΙΤΛΟΣ : Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ για το ζργο:  

«Ραροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά, διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν, ςτο 

πλαίςιο του ΡΕ 5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων  για τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Δράςθσ» του  

Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ»  

τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1,  (MIS: 

5075006), 

 
Α/Α 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΑΙΘΜ
ΟΣ 

ΟΧΘΜ
ΑΤΩΝ 

 
ΜΘΝΕΣ 
ΜΙΣΘΩ

ΣΘΣ 

ΤΟΡΟΣ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ - 
ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

ΜΘΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 
ΣΕ €, ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(αρικμθτικϊσ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ ΣΕ € 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
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/ΟΧΘΜ
Α 

(αρικμθτικϊσ) 

1 ΟΧΘΜΑ ...... μοντζλου .....καταςκευαςτι.... 

Με περιοριςμό 30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

 36 ΑΘΘΝΑ   

2 ΟΧΘΜΑ ...... μοντζλου .....καταςκευαςτι.... 
Με περιοριςμό 30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

 36 ΑΘΘΝΑ   

3 ΟΧΘΜΑ ...... μοντζλου .....καταςκευαςτι.... 
Με περιοριςμό 30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ   

4 ΟΧΘΜΑ ...... μοντζλου .....καταςκευαςτι.... 
Με περιοριςμό 30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

 36 ΡΑΤΑ   

5 ΟΧΘΜΑ ...... μοντζλου .....καταςκευαςτι.... 
Με περιοριςμό 30.000 Χλμ. ετθςίωσ. 

 36 ΚΟΜΟΤΘΝΘ   

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΤΙΜΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. (αρικμθτικϊσ) 

(ςτην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνςη καθώσ και οι υπζρ 
τρίτων κρατήςεισ όπωσ προβλζπονται ςτη Διακήρυξη 

  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ, 

χωρίσ Φ.Π.Α. (ολογράφωσ),  

  

ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. …..% ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α.   

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΤΙΜΘΜΑ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ (αρικμθτικϊσ) 

  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΤΙΜΘΜΑ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ (ολογράφωσ) 

  

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ (ΥΡΟΓΑΦΘ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΔΑ) / Θμερομθνία   

 

 

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται υποχρεωτικά με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Πλεσ οι κρατιςεισ υπολογίηονται επί τθσ 
κακαρισ αξίασ.  

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 

Υπόδειγμα εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,  

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ …………. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  
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μζχρι του ποςοφ των  …….. υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου]: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν …./2021 Διακιρυξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – ΕΔΚΑ για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν , ςτο πλαίςιο του ΡΕ 

5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων» του Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 

ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» τθσ Ρράξθσ  

«ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με 

κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1, (MIS: 5075006). 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 

3 θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………... 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 

αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

 

Ρροσ:  Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τομζα Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ – ΕΔΚΑ 

 

Σολωμοφ 60, Ακινα 10432  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ……………………………………………………………………….. 

 

υπζρ του:  

 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ που αφορά τθν παροχι υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) 

οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν , ςτο 

πλαίςιο του ΡΕ 5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ οχθμάτων» του Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ 
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ΟΜΑ» τθσ Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ 

ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1, (MIS: 5075006), ςφμφωνα με τθν 506/28-05-201 Διακιρυξθ τθσ 

Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – 

ΕΔΚΑ 

 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 

τρεισ (3)  θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

Θ παροφςα επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ παροφςασ γίνεται μετά τθν 

αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ - ΕΔΚΑ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :  

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΣΟΛΩΜΟΥ 60 / ΑΘΘΝΑ / 10432 
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- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Βαςιλικι Κουτςονικολι 

- Τθλζφωνο: 2105281142 

- Θλ. ταχυδρομείο: vkoutsonikol@ypakp.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.edka.gov.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): 

 Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου όςον αφορά τθν παροχι 

υπθρεςίασ χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) χωρίσ εξαγορά 

διάρκειασ τριάντα ζξι (36) μθνϊν ςτο πλαίςιο του ΡΕ 5: «Δαπάνεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 

οχθμάτων  για τισ ανάγκεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Δράςθσ»  του Υποζργου (1): «ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» τθσ  Ρράξθσ  «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1,  (MIS: 

5075006), προχπολογιςμοφ 63.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.» 

- CPV : 66114000-2 (Υπθρεςίεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: …… 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 0 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 
 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 
 
 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 
 
 
 
 
 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
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Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ; 

 
 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοii: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
 
γ) *……+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 
Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

 
 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 
 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: 

 

Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

 

*……+ 
 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα 

 

*……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
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Τθλζφωνο: 

 

*……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: 

 

*……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

 

*……+ 

 
 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ 
 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
 
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 
 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

 

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

 
 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : 
 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
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προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  

 
 
 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

  

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω 

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ 

οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το 

μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ 

περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 

ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  
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προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:                                          *……+  
 

 
 
 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
 
 

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ:  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 

τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

α)*……+· 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  
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- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 
 
 
 
 
 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 
 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισ: 
 

*+ Ναι *+ Πχι 
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α) πτϊχευςθ, ι  
 
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 
 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  
 

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  
 

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
 

Εάν ναι: 
 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 
 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*…...........+ 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 
 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 
 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι 

ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  
 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

 
 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 
 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  
 

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

 

Α: Καταλλθλότθτα 

 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
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Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά 

μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο 

κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 
 
 
 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

Απάντθςθ: 

1) Ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τα ζτθ 2018, 2019 

και 2020: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: 2018 κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: 2019 κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: 2020 κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (μζςο γενικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 

περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 

ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 

οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

E) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 

Oι οικονομικοί φορείσ απαιτείται (επί ποινι 
απόρριψθσ) να πλθροφν ςωρευτικά και να 
τεκμθριϊνουν επαρκϊσ, τισ παρακάτω 
ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςτο 
Διαγωνιςμό:  
α) κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων 
ετϊν, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία 
ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν  του 
ςυγκεκριμζνου τφπου, ιτοι χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ (LEASING) οχθμάτων με ςυμβατικι 
αξία φψουσ ίςου ι μεγαλφτερου του 50% του  
ςυνολικοφ  προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ 
ζργου. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ απαίτθςθ 
αυτι μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ.  

β) να διακζτουν τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, 
δομι και μζςα, ϊςτε να αντεπεξζλκουν 
επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ 
Ζργου.  

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσiii: 

Ππωσ επιςυναπτόμενοσ πίνακασ, 
αναπόςπαςτο τμιμα του ΤΕΥΔ 

Τί
τλ
οσ 
ζρ
γο
υ 

Ρρ/
ςμόσ  

Ανακ
ζτων 

Σφν
τομ
θ 
περ
ιγρ
αφ
ι 
φυς
ικο
φ 
αντι
κειμ
ζνο
υ 

Διά
ρκει
α 
ςφμ
βας
θσ 

Λιξ
θ 
ςφμ
βας
θσ 

Ρος
οςτ
ό 
ςυμ
μετ
οχι
σ 
ςτο 
ζργ
ο 

       
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασiv το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιv, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάνvi. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν Ε.Υ Επιτελικι Δομι ΖΣΡΑ Υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ ςτο πλαίςιο του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
που αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν χριςθσ πζντε (5) οχθμάτων μζςω χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (LEASING) 
χωρίσ εξαγορά και εντάςςεται ςτθν Ρράξθ με κωδικό MIS 5075006 και τίτλο: «Ομάδα Δράςθσ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Ενδυνάμωςθσ των ομά». 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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Σελίδα 85  

 

                                                           
 

 

iii
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

iv
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

v
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

vi
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακή 

διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην 
αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 
από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη. 
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