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ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 10129 / 29-11-2019 
«Παροχή Υπηρεσιών για τη 
Συντήρηση–Επισκευή οχημάτων και 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών  

Διακηρύσσει 

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με Συνοπτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής – για την 

 «Παροχή υπηρεσιών για τη Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε.» 

 

Προϋπολογισμού 73.160,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και β) τους όρους του 
παρόντος τεύχους και           
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καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
των ως υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Αναθέτουσα αρχή :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  

1.2 Εργοδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  

1.3 Φορέας υλοποίησης του έργου: Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

1.4 Αρμόδιο ‘Όργανο αναθέτουσας αρχής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. είναι 

αρμόδιο για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση του διαγωνισμού, καθώς και για την συγκρότηση της επιτροπής 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών που έχει έδρα:  

 
Διοικητικό Συμβούλιο  
Οδός  :  Κέννεντυ 1 & Πύργου 
Ταχ.Κωδ. :  182 33 
Τηλ.  :  210-4821111 
Telefax :  210-4814042 
E-mail :  info@okaa.gr 
 

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 

καταθέσουν τα ένδικα μέσα  που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

1.5 Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, που έχει έδρα 

στην οδό Κέννεντυ 1 & Πύργου, 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, τηλ.: 210 4821111, 

Telefax: 210-4814042.  

1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα 

Υλοποίησης καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης, υποχρεούται να δηλώσουν 

άμεσα και εγγράφως στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά το νόμο 

αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

1.7 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας iSupplies 

μέχρι την 09-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα που λήγει η 

δυνατότητα ανάρτησης της προσφοράς στην πιο πάνω πλατφόρμα). Όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι για να συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να 

εγγραφούν στην πιο πάνω πλατφόρμα επικοινωνώντας με την εταιρεία iSmart P.C. 

που εδρεύει στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα επί της οδού Συνταγμ Δαβάκη 10 και 

Μυλοποτάμου, αριθμό τηλεφώνου 210-3601671. Σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
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υποβολής των προσφορών στην πιο πάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υπάρξει 

ανάλογη ανακοίνωση της αναθέτουσας αρχής.  Την ημέρα και ώρα λήξης υποβολής 

των προσφορών η πλατφόρμα κλείνει και δεν είναι δυνατή η εκπρόθεσμη υποβολή  

προσφοράς.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης των υπηρεσιών ανέρχεται σε 73.160,00€ 

και αναλύεται σε : 

- Δαπάνη Υπηρεσιών: 59.000,00€ 

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%): 14.160,00€  

 
2.2 Τόπος παροχής υπηρεσιών  
Κεντρική Αγορά Αθηνών. 
 
2.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών  
Αντικείμενο είναι η παροχή πάσης φύσεως εργασιών επισκευής και συντήρησης, 
συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών-αναλωσίμων, στον στόλο 
των υπηρεσιακών οχημάτων  και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού Κεντρικών 
Αγορών & Αλιείας, οι οποίες δεν δύναται να εκτελεσθούν με αυτεπιστασία λόγω έλλειψης 
τεχνικού προσωπικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 

του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα : 

α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 
δ) η τεχνική περιγραφή.  
 

3.2 Τα προαναφερόμενα τεύχη θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα iSupplies από 29/11/2019 

και μπορούν να διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Δ/νση Υποστηρικτικών 

Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., πληροφορίες, Α. Σάντα, Β. Άρμπιρος. 

Α) Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος 
αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης στα γραφεία της αναθέτουσας 
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
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παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερόμενης στο πρώτο 
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Β) Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού 
δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

4.1 Για τη δημοπράτηση των υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης και την υλοποίησή 

της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα.  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

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

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 
 
4.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 
  

1. Η παρούσα Διακήρυξη. 
2. Η Οικονομική Προσφορά. 
3. Η Τεχνική Περιγραφή 
4. Ο Προϋπολογισμός μελέτης. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού και με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν στο ειδικό έντυπο, οικονομικής προσφοράς την τιμή 

του συνόλου των υπηρεσιών. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα 

προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.  

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1 Τα έγγραφα της προσφοράς θα πρέπει να αναρτηθούν με την μορφή pdf στην 
πλατφόρμα iSuplies μέχρι την Δευτέρα 09-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ. 
 
6.2 Θα πρέπει να αναρτηθεί με την μορφή pdf αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 

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

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

φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, fax, e-mail). 

6.3 Με την προσφορά θα πρέπει να αναρτηθούν  τα ακόλουθα: 
α) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
β) «Οικονομική Προσφορά», στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας και θα προσκομίζονται 
τα όσα αναλυτικά ζητούνται στο παράρτημα Α της παρούσας. 
 
6.4 Μετά την κατά τα πιο πάνω καταληκτική ημέρα και ώρα η πλατφόρμα κλείνει και δεν 
δέχεται την υποβολή εκπρόθεσμης προσφοράς.   
 
6.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
6.6 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν 
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
6.7 Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός 
γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
 
6.8 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  
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▪   σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, 
▪ σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος 
▪   σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής της, 
▪  σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Δ.Σ. μέλος ή μη 
αυτού, 
▪  σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας 
εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των 
κοινοπρακτουσών Επιχειρήσεων, είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας 
εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

6.9 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, με ανάρτηση στην πλατφόρμα 
iSupplies το αργότερο μέχρι την 06-12-2019, ημέρα Παρασκευή. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην 
πλατφόρμα iSupplies  και στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 09-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ. ή την [1η] εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10.00 π.μ. 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή 
να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν 
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το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016., 
 
8.2. Αξιολόγηση προσφορών 
 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στον έλεγχο μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Επισημαίνεται ότι: 

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το τελικό 
ποσό ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή του ποσού υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 
σφάλματα και αναγράφει την ορθή τιμή. 

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα ή μη σύμφωνες προς τους 
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσέφερε το χαμηλότερο 
προσφερόμενο ποσό, όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α.) επιλέγει τον 
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(προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμές προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως. Όλες οι αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων αναρτώνται με την μορφή pdf στην πλατφόρμα iSupplies. 
Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. στο οποίο θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της προθεσμίας 
κατάθεσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ενστάσεων. 
Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την 
παρατυπία διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 
Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών, εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των 
διαγωνιζόμενων για την ανάληψη της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς 
πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή τη περίπτωση, η Επιτροπή καταγράφει με 
λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά υπέπεσαν 
στην αντίληψή της, καθώς και τη γνώμη της επί του θέματος.  
Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή 
συμπαιγνίας κατά την δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, το Διοικητικό συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. εν όψει και των λοιπών στοιχείων 
του φακέλου του διαγωνισμού, αποφαίνεται δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνοντας 
ή ακυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής. 
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού 
- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από την Αναθέτουσα 
Αρχή 
- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε 
ανεπαρκής και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων 
για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την 
απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή.  
Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα στην 
προθεσμία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα 
ότι ανακαλεί οριστικά την προσφορά του 
Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μέσα σε 10 
ημέρες. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
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Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση  της προσβαλλόμενης πράξης στην 
πλατφόρμα iSupplies και ασκείται με την υποβολή της στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής μέχρι το ήμισυ του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.7 της παρούσης. 

Η ένσταση απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας τη σύμβασης, το οποίο συνοδεύει την κατά τα πιο πάνω υποβληθείσα 
ένσταση στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
(άρθρο 127 ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα, 

ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : i) η 

επίσημη αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών-συντήρησης και διακίνησης 

ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών, ii) 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων 

αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων 

κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται, iii) 

ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων 

αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων 

κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.  και 

δραστηριοποιούνται ως κάτωθι : 

α) σε κράτος-μέλος ‘Ένωσης, 

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

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

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 
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σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

 

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. 

 

13.3 Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Οι κοινοπρακτούντες είναι σε ολόκληρο και ξεχωριστά ο καθένας υπεύθυνος απέναντι 

στον Ο.Κ.Α.Α. για τις συνολικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ, 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

α) Συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη – παρ. 4 άρθρο 79 ν. 4412/2016) ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι δε βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις των παρ. 1 (ποινικό μητρώο), 2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) 

και 4 (πτωχευτικά) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

β. Απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων 
εκατό ογδόντα ευρώ (1.180,00€). Στην περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η 
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και ότι όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

γ.1 Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερεις  (4) Μηχανικούς και 
Εφαρμοστές αυτοκινήτων και τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανοκίνητων 
οχημάτων (Το τεχνικό προσωπικό αποδεικνύεται με κατάσταση προσωπικού αρμόδιας 
αρχής ισχύουσας κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών). Επίσης οφείλουν να 
δηλώσουν  τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό 
που θα διαθέσουν για την εκτέλεση της σύμβασης.   

γ.2 Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

διαθέτουν : 
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- πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 με βάση το οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας. 

- πιστοποιητικό ISO 14001:2015 με βάση το οποίο τεκμηριώνεται και διασφαλίζεται  ότι η 

επιχείρηση παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των όποιων 

επιδράσεων από τις λειτουργίες της στο περιβάλλον. 

δ) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται 

στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από 

την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι 

αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι 

θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το συνεργείο του Οργανισμού (Εγκαταστάσεις: 

Κέννεντυ 1 & Πύργου, Αγ. Ι. Ρέντης – 182 33) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να 

εξετάσουν τα οχήματα και τις υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά 

και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

ε) Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωση του η οποία θα 

επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και 

αναλώσιμα θα φέρουν την σήμανση CE. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον 

μειοδότη. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων 

που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. 

στ) Υπεύθυνη Δήλωση των διαγωνιζομένων για την περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος 

σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου αστοχίας των υλικών ότι τα έξοδα 

βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο (μειοδότη). 

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 

δικαιολογητικών κατά την ανάρτηση της προσφοράς. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή 

δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, 

αποκλείεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Το συνολικό χρονικό διάστημα για την παροχή των υπηρεσιών, ορίζεται από την 

υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας εργασίας, ως την εξάντληση των 

προϋπολογισθέντων χρημάτων και πάντως όχι πέραν της 31/12/2020.   
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ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

16.1 Εγγυητική Συμμετοχής 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο φορέα κατασκευής (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.), σε 

περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 

της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) το φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της κοινοπραξίας), 

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

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

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

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)ημερών μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 12 τη παρούσας, ήτοι μέχρι 30-06- 
2020, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του ποσού εγγυήσεως. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 α)  του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
 
16.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
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ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή 
του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της 
αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 16.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε κοινοπραξία, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
 
16.3 Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο φορέα κατασκευής (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε./Γενική 
Διεύθυνση), σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της. 

16.4 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 16.1 και 16.2. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα και ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’13 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση 
του διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του (συμβατικό τίμημα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας αναρτάται στην πλατφόρμα 
iSupplies και ο μειοδότης καλείται, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 
ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών, να αναρτήσει στην πλατφόρμα 
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iSupplies σε μορφή pdf  τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία, και τα ακόλουθα (α έως και δ) δικαιολογητικά, τα πρωτότυπα των οποίων 
θα προσκομίσει στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημέρα 
της ανάρτησης  και να υπογράψει τη σύμβαση. 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις 
περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν 
δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλειας (κύριας και επικουρικής). 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν 
δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:  

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά ή σε όσες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το πιστοποιητικό ή το 
έγγραφο αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση περαιτέρω που στη χώρα 
εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση 
υποβάλλεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
επιχειρήσεις. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 43 του ν. 4605/2019 και συγκεκριμένα «12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται 
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αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 
1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση 
β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του 
άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του 
άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των 
μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, 
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών.». 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΡΗΤΡΕΣ 

Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται 

ποινική ρήτρα (100 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή µε απόφαση του 

Οργανισμού μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο Οργανισμός διατηρεί το 

δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα 

µε την σχετική νομοθεσία. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν 

εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον 

προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Παράταση 

της προθεσμίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της υπηρεσίας . 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, Κ.Λ.Π. – 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

19.1 Η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α. 
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19.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).  
 

 
 

Αγ. Ιωάννης Ρέντη   29-11-2019  
 
 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥNΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1°: Αντικείμενο   

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς 

& της αντικατάστασης φθαρμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία και της προμήθειας 

των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών) των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Οργανισμού που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 

2020.   

Άρθρο 2°: Σύνταξη προσφορών  

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εκτός από το συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς και τον τιμοκατάλογό τους µε:   

• Τα κυριότερα ανταλλακτικά   

• Χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο συνεργείο του Αναδόχου  

• Χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο συνεργείο του Ο.Κ.Α.Α.  

•  Χρέωση της μεταφοράς από το χώρο του Ο.Κ.Α.Α. στο συνεργείο του Αναδόχου και 

αντιστρόφως ανά όχημα 

• Ο τιμοκατάλογος που θα καταθέσει πρέπει να περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν 

στα αντίστοιχα οχήματα του Οργανισμού και είναι γνήσια ή τρίτων κατασκευαστών με 

ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 

προορίζονται. Επειδή τα οχήματα του Οργανισμού είναι διαφόρων τύπων και 

χρονολογίας, και σε πολλά μπορεί να μην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή καθόλου 

ανταλλακτικά ή και η τιμή του γνήσιου ανταλλακτικού να είναι ασύμφορη, γι’ αυτό κατά 

περίπτωση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γνήσιο ανταλλακτικό ή του εμπορίου με ίδια 

τεχνικά χαρακτηριστικά ή και ακόμη μεταχειρισμένο πάντα με τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων 

μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό ίδιου τύπου 

με το γνήσιο ή μεταχειρισμένο η τιμή κόστους του θα προσυμφωνείται και θα 

προεγκρίνεται από την υπηρεσία του Οργανισμού. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι 

σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων 

προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του 

προσωπικού τους. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται 

µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιμοποιούμενα 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. Η µη απόδειξη 

ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν 

αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα 
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συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο συνεργείο του 

Οργανισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των 

υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές 

παρουσιάζουν. Προσφορά η οποία δεν συμπεριλαμβάνει συγχρόνως: α) τιμοκατάλογος 

κυριότερων ανταλλακτικών, β) χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο 

συνεργείο του Αναδόχου γ) χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο συνεργείο 

του Ο.Κ.Α.Α., και δ)χρέωση της μεταφοράς από το χώρο του Ο.Κ.Α.Α. στο συνεργείο 

του Αναδόχου και αντιστρόφως ανά όχημα, απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω 

διαδικασίας του διαγωνισμού.  Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από τον Οργανισμό  για το σύνολο των 

επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προμηθευτεί ο Οργανισμός μέχρι το τέλος 

του έτους 2019 και μέχρι εξαντλήσεώς του. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν τον Οργανισμό όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο 

οχήματος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και 

κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της 

υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και µόνο 

μέχρι εξάντλησης τους. Στην διάρκεια όπου το όχημα ή μηχάνημα βρίσκεται στον χώρο 

του αναδόχου, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που 

πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού 

& ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν 

όχημα. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης 

πάψει να ικανοποιείται από τους μειοδότες εντός του έτους 2020 ο Οργανισμός δύναται 

να τον κηρύξει έκπτωτο.  

 Άρθρο 3°: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών. Ανταλλακτικά - εργασίες   

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου 

κατασκευής του κάθε οχήματος-μηχ/τος-υπερκατασκευής μπορεί όμως, να γίνονται δεκτά 

και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή 

του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητας (όχι διαλογής): Ορισμός γνήσιου 

ανταλλακτικού σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ.: 

«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που 

χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία 

παράγονται µε τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

κατασκευαστής του οχήματος - μηχανήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή 

ανταλλακτικών για το οικείο όχημα. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που 

κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής µε τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν 

αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο 

κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης 

ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου 

οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 

παραγωγής του κατασκευαστή του οχήματος. Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης 

ποιότητας σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: 

«ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από 



 
 

20 
 

οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα 

ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη συναρμολόγηση των σχετικών οχημάτων. Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

(σήμανση) CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις 

αντίστοιχες οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε 

ετών και εκδίδονται ανάλογα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: - Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το 

σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά 

στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή αυτά της εφάμιλλης 

ποιότητας. - Σε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να 

ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Οργανισμός μπορεί να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο. - Τονίζεται η αναγκαιότητα της υπηρεσίας μας να προχωρεί στην 

άμεση επισκευή και συντήρηση των οχημάτων της σε καθημερινή βάση. - Ο συμβατικός 

χρόνος των εκτελούμενων εργασιών και προμηθειών, αρχίζει µε την υπογραφή της 

σύμβασης. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση 

μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα 

µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη για όλες τις κατηγορίες 

οχημάτων - μηχανημάτων - υπερκατασκευών ή για ορισμένες κατηγορίες µε τους ίδιους 

όρους και µε τις αυτές τιμές.    

 Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή 

μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την 

επισκευή, στην εφαρμογή επανασυναρμολόγησης των προς επισκευή μερών και γενικά 

στην επισκευή, χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. 

Συντάσσεται εφόσον το θεωρεί σκόπιμο η υπηρεσία σε κάθε περίπτωση επισκευής 

Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη στην 

οποία θα περιγράφονται αναλυτικά, η αρχική διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή 

συνοδεύει το προς επισκευή μηχανικό μέρος, η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως 

αυτή διαπιστώνεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη κατά τον λεπτομερή έλεγχο του 

μηχανικού μέρους και οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη.  

Άρθρο 4ο : Επισκευές-συντηρήσεις    

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά 

το έτος 2020 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή 

τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα 

προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές:   

• Πλαισίου οχημάτων (Κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλέκτη, αναρτήσεων 

(σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών), φρένων, εμπρόσθιου συστήματος, 
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αεροσυμπιεστών, διαφορικού, καμπίνας, οργάνων ελέγχου ταχύτητας, οργάνων 

ελέγχου τροφοδοσίας, ηλεκτρικών μερών),   

• Υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος. 

• Πλαισίου και Υπερκατασκευών, Μηχανημάτων Έργου (σκούπα σάρωσης κ.λπ.)   

Ακολουθούν οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής/συντήρησης 

οι οποίες είναι ενδεικτικές.   

1.Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τα μηχανήματα έργου, το 

απορριμματοφόρο όχημα και το υδροφόρο όχημα:   

1.1 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα   

1.2 Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων   

1.3 Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη   

1.4 Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)   

1.5 Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης   

1.6 Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος   

1.7 Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών   

1.8 Επισκευή και συντήρηση διαφορικού   

1.9 Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος   

2.Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τις υπερκατασκευές στα μηχανήματα 

έργου, στου απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος: 

2.1 Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής   

2.2 Εργασίες υδραυλικών συστημάτων   

2.3 Έλεγχος – επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων 

υπερκατασκευής   

2.4 Εργασίες συστημάτων νερού    

2.5 Έλεγχος-επισκευή λοιπών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων 

υπερκατασκευής   

2.6 Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ.)   

2.7 Επισκευή- Συντήρηση Συμπιεστών Απορριμμάτων   

Οι προαναφερόμενες βασικές εργασίες δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους 

εργασίας η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές 

των οχημάτων.   

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά μπορεί να προκύψουν 

και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα 
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τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροδος της υπηρεσίας 

στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες.   

Άρθρο 5ο : Οχήματα-Μηχανήματα   

Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να χρειαστούν συντήρηση και επισκευή είναι αυτά  

του πίνακα. 

Απορριμματοφόρο Όχημα SCANIA ΚΗΟ 4312 

Υδροφόρο Όχημα RENAULT ΚΗΟ 4217 

JCB ΜΕ 136856 

Μεγάλος Φορτωτής FIAT – HITACHI ΜΕ 36115 

Μεγάλος Φορτωτής CATERPILLAR ΜΕ 30757 

Μικρός Φορτωτής CASE 1840 ΜΕ 43017 

Μικρός Φορτωτής CASE SR 175 

Μικρός Φορτωτής τύπου BOBCAT S650 

Σάρωθρο HAKO CITYMASTER 2000 ΜΕ 135842 

Τρακτέρ URSUS ΜΕ 42930 

Περονοφόρο Όχημα DAEWOO D205-2  

Peugeot 406 KHO 4104 
 

Άρθρο 6ο : Εγγύηση επισκευών   

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των 

επισκευών μετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα καθορισθεί με την 

προσφορά των διαγωνιζομένων, ο οποίος ορίζεται ως την 31/12/2020. Κάθε βλάβη ή και 

κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή 

ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε 

φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την 

άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης 

της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή 

οι νόμιμες κυρώσεις.  

Άρθρο 7ο : Παραλαβή & παράδοση εργασιών – ανταλλακτικών – Χρόνος 

παράδοσης   

Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. 

Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία µε την 

υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα 

μπορεί να είναι και τμηματική.   
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Άρθρο 8ο : Ποιότητα υλικών   

Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο Οργανισμός διατηρεί το 

δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών να στέλνει αυτά κατά την 

κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προμηθευτών.   

Άρθρο 9ο : Ειδικοί όροι   

Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή 

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

για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των 

προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη 

γνώμη της Επίβλεψης.  

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός:   

• Έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή 

του εκάστοτε οχήματος το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να 

εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλόλητα 

των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές 

κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα 

πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του εν λόγω οχήματος.   

• Διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, 

είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

• Δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε 

συνεργασία με την οριζόμενη από την Υπηρεσία και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής 

Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών (από τον ανάδοχο), να 

αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει 

στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, 

αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Οργανισμό το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην 

κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η 

ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ. ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν 

συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει 

η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 

Οργανισμός μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας 

από το εμπόριο, να επισκευάσει  το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του 

τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών 

στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του 

συνεργείου επισκευής οχημάτων. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που 

πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης 

αυτών. Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο βασικές εργασίες συντήρησης και 
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επισκευών καθώς και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν 

την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να 

προβλεφθεί εκ των προτέρων. Αν ο διαγωνιζόμενος κρίνει ότι δεν καλύπτεται από 

τους επίσημους τιμοκαταλόγους αντιπροσωπειών για τις εργασίες και τα 

ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν μπορεί να καταθέσει κατά την κρίση του επιπλέον 

τιμοκαταλόγους αποκλειστικά και μόνο για εργασίες και ανταλλακτικά που δεν 

περιέχονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των αντιπροσωπειών. Κατά την 

τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η 

περιγραφή του είδους, η οποία θα πρέπει να είναι ταυτόσημη με αυτήν του καταλόγου 

που προσκομίστηκε στην διαγωνιστική διαδικασία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό 

ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ορίων του 

Νομού Αττικής. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης να ισχύουν κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Οργανισμός 

μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.   

 
 
 
 

  
Η ΔΙΕΥΘΥNΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ 
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Α. Σάντα  
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107 
e-mail :r.santa@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 10129 / 29-11-2019  
«Παροχή Υπηρεσιών για τη 
Συντήρηση–Επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Οργανισμού 
Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε.»  
  
Κωδικός CPV : 50112000-3 

 

 

 

Τεχνική περιγραφή 
 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά της πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και 

συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών-αναλωσίμων, 

στον στόλο των υπηρεσιακών οχημάτων  και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού 

Κεντρικών Αγορών & Αλιείας, οι οποίες δεν δύναται να εκτελεσθούν με αυτεπιστασία 

λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού.  

Ο Οργανισμός δεν διαθέτει οργανωμένο συνεργείο επισκευών και συντηρήσεων και δεν 

έχει δυνατότητες τόσο σε ειδικευμένο προσωπικό όσο και σε ειδικά μηχανήματα και 

εργαλεία για την εργασία αυτή.  

 Έχει ληφθεί υπόψη ότι ο στόλος αυτοκινήτων και μηχανημάτων είναι κατά πλειοψηφία 

γηρασμένος (12 έτη και άνω) και ως εκ’ τούτου απαιτείται επιμέλεια στη συντήρηση-

επισκευή για να είναι τα οχήματα ασφαλή και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

που κάθε φορά προκύπτουν.    

Συγκεκριμένα προβλέπονται, εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των συστημάτων 

στα οχήματα και στα μηχανήματα του Οργανισμού, στα πλαίσια της τακτικής συντήρησής 

τους όπως, η μέτρηση των συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων σε ειδικά 

μηχανήματα (τζογόμετρα, φρενόμετρα κλπ), ο έλεγχος και η ρύθμιση σε υπολογιστή 

(εγκέφαλο) των νέων πλαισίων που λειτουργούν με  
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διαγνωστικό σύστημα, οι προβλεπόμενες από τους κατασκευαστές συντηρήσεις ανάλογα 

με τα χιλιόμετρα ή τις ώρες λειτουργίας (αλλαγή μπαταριών-λαμπτήρων-φυσών, 

βαλβίδων, έλεγχος δυναμό, έλεγχος μίζας, έλεγχος καλοριφέρ, αλλαγή ιμάντων, έλεγχος 

καδένων, έλεγχος ή αλλαγή ρουλεμάν, αλλαγή φίλτρων λαδιού- αέρος-καμπίνας-

πετρελαίου-βενζίνης, έλεγχος φλατζών, αλλαγή λαδιών κινητήρα-υδραυλικών 

συστημάτων, αλλαγή υγρών φρένων- υδραυλικού- καθαριστήρων, έλεγχος γραναζιών, 

έλεγχος τσιμουχών, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, γρασάρισμα, αλλαγή υγρών φρένων, 

αλλαγή- συμπλήρωση βαλβολίνης σασμάν, έλεγχος διαρροών και γενικά η 

αποκατάσταση όποιας βλάβης και ζημιάς στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης 

χρειάζεται  οποιοδήποτε όχημα του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στο συνεργείο του Αναδόχου σε 

ειδικά διαμορφωμένο συνεργείο εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού από 

ειδικευμένο προσωπικό και ειδικά μηχανήματα και εργαλεία. 

Οι παραπάνω εργασίες επισκευής  εφόσον δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν στο χώρο 

εντός του Οργανισμού, πράγμα για το οποίο θα αποφαίνεται η υπηρεσία σε συνεργασία 

με τον ανάδοχο, τα οχήματα με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα μεταφέρονται στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

Με βάση ότι όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου εργάζονται νυχτερινές ώρες (1:00 – 

8:00) και ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση βλάβης, 

επιβάλλεται ο χρόνος απόκρισης από την ειδοποίηση του αναδόχου να μην υπερβαίνει 

τις δύο (2) ώρες. 

Τονίζεται το γεγονός ότι ο χρόνος συντήρησης-αποκατάστασης θα πρέπει να είναι 

ανάλογος με την κάθε περίπτωση, σε καμία περίπτωση  όμως δεν θα πρέπει να ξεπερνάει 

τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες.  

 
 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 

 

ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ 
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ    
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Α. Σάντα   
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107 
e-mail : r.santa@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 
 
 

 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 10129 / 29-11-2019  
«Παροχή Υπηρεσιών για τη 
Συντήρηση–Επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Οργανισμού 
Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε.»  
 
Κωδικός CPV : 50112000-3 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΗΝΕΣ 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

( € ) 

 

1. 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & 
ΑΛΙΕΙΑΣ 

 

 
12 

 

 
 

 

 
59.000,00€ 

     

 Φ.Π.Α. 24%         14.160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ         73.160,00 € 

 

 
Νοέμβριος 2019 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 

ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ                                            
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Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Α. Σάντα   
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107 
e-mail : r.santa@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 
 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 10129 / 29-11-2019  
«Παροχή Υπηρεσιών για τη 
Συντήρηση–Επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Οργανισμού 
Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε»  
 
Κωδικός CPV : 50112000-3 

  
 

 
 

Προϋπολογισμός: 73.160,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 
 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΤΙΜΗΜΑ  

(€) 

 

    

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ» 

με αναθέτουσα αρχή Τον 
Οργανισμό Κεντρικών Αγορών & 

Αλιείας Α.Ε. 

 59.000,00€  

    

    

 

 Κατ’ αποκοπή τίμημα 

Έκπτωση 

 

Προσφερόμενο τίμημα 

 

 

Φ.Π.Α. (24%): 

 59.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Σύνολο:   

 

Συνημμένα υποβάλλονται: 

• Τιμοκατάλογος κυριότερων ανταλλακτικών.   

• Χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο συνεργείο του Αναδόχου.  

• Χρέωση ανά ώρα για τις εκάστοτε επισκευές στο συνεργείο του Ο.Κ.Α.Α.  

•  Χρέωση της μεταφοράς από το χώρο του Ο.Κ.Α.Α. στο συνεργείο του Αναδόχου και 

αντιστρόφως ανά όχημα. 

 

Ο Προσφέρων 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.   ………./ … - … - 2019 

 

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, σήμερα, την ……………., ημέρα ……….. και στα γραφεία του 

Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε., τα αντισυμβαλλόμενα μέρη: 

 

1. Αφ’ ενός, ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό 

τίτλο «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Κέννεντυ και 

Πύργου, αριθ. 1, Τ.Κ. 182 33, Α.Φ.Μ. 090298748, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, νομίμως 

εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την Διευθύνουσα 

Σύμβουλο ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, που θα 

καλείται εφεξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»  & 

2. Αφ’ ετέρου, ο «…………………….», που εδρεύει ……………………. στην οδό 

……………………….. – Τ.Κ. ………………, τηλ: ……………., Α.Φ.Μ. 014383122, 

Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ», που χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω : 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, έχοντας υπ’ όψιν, την υπ’ αριθ. …./…-…-2019 Απόφαση της  

Διευθύνουσας Συμβούλου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., αναθέτει στον ανάδοχο την «Παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης – επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού Κεντρικών 

Αγορών & Αλιείας». 

 

Οι εργασίες που είναι απαραίτητο να υλοποιούνται είναι επισκευής και συντήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών-αναλωσίμων, στον στόλο των 

υπηρεσιακών οχημάτων  και μηχανημάτων έργου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας. 
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Συγκεκριμένα προβλέπονται, εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των συστημάτων στα 

οχήματα και στα μηχανήματα του Οργανισμού, στα πλαίσια της τακτικής συντήρησής τους όπως, 

η μέτρηση των συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων σε ειδικά μηχανήματα (τζογόμετρα, 

φρενόμετρα κλπ), ο έλεγχος και η ρύθμιση σε υπολογιστή (εγκέφαλο) των νέων πλαισίων που 

λειτουργούν με διαγνωστικό σύστημα, οι προβλεπόμενες από τους κατασκευαστές συντηρήσεις 

ανάλογα με τα χιλιόμετρα ή τις ώρες λειτουργίας (αλλαγή μπαταριών-λαμπτήρων-φυσών, 

βαλβίδων, έλεγχος δυναμό, έλεγχος μίζας, έλεγχος καλοριφέρ, αλλαγή ιμάντων, έλεγχος καδένων, 

έλεγχος ή αλλαγή ρουλεμάν, αλλαγή φίλτρων λαδιού- αέρος-καμπίνας-πετρελαίου-βενζίνης, 

έλεγχος φλατζών, αλλαγή λαδιών κινητήρα-υδραυλικών συστημάτων, αλλαγή υγρών φρένων- 

υδραυλικού- καθαριστήρων, έλεγχος γραναζιών, έλεγχος τσιμουχών, ζυγοστάθμιση, 

ευθυγράμμιση, γρασάρισμα, αλλαγή υγρών φρένων, αλλαγή- συμπλήρωση βαλβολίνης σασμάν, 

έλεγχος διαρροών και γενικά η αποκατάσταση όποιας βλάβης και ζημιάς στα πλαίσια της τακτικής 

συντήρησης χρειάζεται  οποιοδήποτε όχημα του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο συνεργείο εντός 

των εγκαταστάσεων του Οργανισμού από ειδικευμένο προσωπικό και ειδικά μηχανήματα και 

εργαλεία. 

Οι παραπάνω εργασίες επισκευής  εφόσον δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν στο χώρο εντός του 

Οργανισμού, πράγμα για το οποίο θα αποφαίνεται η υπηρεσία σε συνεργασία με τον ανάδοχο, τα 

οχήματα με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου. 

 

Τα οχήματα που πιθανόν να χρειαστούν συντήρηση και επισκευή: 

Απορριμματοφόρο Όχημα SCANIA ΚΗΟ 4312 

Υδροφόρο Όχημα RENAULT ΚΗΟ 4217 

JCB ΜΕ 136856 

Μεγάλος Φορτωτής FIAT – HITACHI ΜΕ 36115 

Μεγάλος Φορτωτής CATERPILLAR ΜΕ 30757 

Μικρός Φορτωτής CASE 1840 ΜΕ 43017 

Μικρός Φορτωτής CASE SR 175 ΜΕ 137815 

Μικρός Φορτωτής CATERPILLAR ΜΕ 137804 

Σάρωθρο HAKO CITYMASTER 2000 ΜΕ 135842 

Τρακτέρ URSUS ΜΕ 42930 

Περονοφόρο Όχημα DAEWOO D205-2  

Φορτηγό Κλούβα MITSUBISHI ΚΗΟ 4293 

Peugeot 406 KHO 4104  

 

 
 

Για τη συντήρηση – επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου: 
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Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 

2020 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες 

δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να 

προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές:   

• Πλαισίου οχημάτων (Κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, συμπλέκτη, αναρτήσεων (σούστες, 

αποσβεστήρες κραδασμών), φρένων, εμπρόσθιου συστήματος, αεροσυμπιεστών, διαφορικού, 

καμπίνας, οργάνων ελέγχου ταχύτητας, οργάνων ελέγχου τροφοδοσίας, ηλεκτρικών μερών),   

• Υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος. 

• Πλαισίου και Υπερκατασκευών, Μηχανημάτων Έργου (σκούπα σάρωσης κ.λπ.)   

 

Ακολουθούν οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής/συντήρησης οι οποίες 

είναι ενδεικτικές.   

    1.Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τα μηχανήματα έργου, το απορριμματοφόρο 

όχημα και το υδροφόρο όχημα:   

1.1 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

2.1 Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων   

3.1 Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη   

4.1 Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)   

5.1 Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης   

6.1 Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος   

7.1 Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών   

8.1 Επισκευή και συντήρηση διαφορικού   

9.1 Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος   

 

2. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τις υπερκατασκευές στα μηχανήματα έργου, 

στου απορριμματοφόρου οχήματος και υδροφόρου οχήματος: 

Ελασματουργικές εργασίες σώματος υπερκατασκευής   

Εργασίες υδραυλικών συστημάτων   

Έλεγχος – επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευματικών συστημάτων υπερκατασκευής   

Εργασίες συστημάτων νερού    

Έλεγχος-επισκευή λοιπών ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων υπερκατασκευής   

Εργασίες στεγανοποίησης τμημάτων υπερκατασκευής (τσιμούχες, λάστιχα κλπ.)   

Επισκευή- Συντήρηση Συμπιεστών Απορριμμάτων   
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Οι προαναφερόμενες βασικές εργασίες δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους εργασίας η 

οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των οχημάτων.   

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν 

μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια 

χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροδος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και 

για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ως έναρξη ισχύος του παρόντος συμφωνητικού ορίζεται η … ………………… 2019, η δε 

διάρκεια παροχής  υπηρεσιών ορίζεται έως την εξάντληση των προϋπολογισθέντων χρημάτων για 

κάθε βασική ομάδα επισκευών και όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του Έργου καθώς και οι επιμέρους προθεσμίες που καθορίζονται στο 

παρόν μπορεί να παραταθούν με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησης του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., 

κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης.  

 
                    

 ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

3.1 Η  συνολική αμοιβή του αναδόχου για τις ανωτέρω εργασίες, ανέρχεται στο  ποσόν 

των ………………………….. ευρώ (€ ……………) πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. Ο.Κ.Α.Α. ……………… οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

3.2 Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται από τη Αναθέτουσα Αρχή τμηματικά και ανάλογα 

με την υλοποίηση των εργασιών – επισκευών – συντηρήσεων βάσει θεωρημένων  τιμολογίων, που 

θα αντιστοιχούν στο ποσό της αμοιβής, αφού εκδοθεί σχετικό Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών 

από την αρμόδια Επιτροπή και προσκομισθεί ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.   

3.3. Εάν δεν υπάρξει έγγραφη άρνηση του Εργοδότη, τότε ο Ανάδοχος θα εκδώσει και θα 

καταθέσει στον πελάτη το τιμολόγιο. Η πληρωμή θα λάβει χώρα με την έκδοση τραπεζικής 

επιταγής, κατόπιν θετικής εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής 

του έργου, παρακρατούμενων των νομίμων κρατήσεων. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται εντός 

ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, με την προσκόμιση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας.  

3.4. Η έκδοση του Τιμολογίου θα γίνεται στα ακόλουθα στοιχεία  :  
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΕΔΡΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 

Τ.Κ. 182 33, ΑΘΗΝΑ 

ΑΦΜ 090298748 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

3.5. Όλα τα ποσά που αναγράφονται στο παρόν συμφωνητικό δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.  

3.6. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016εφόσον εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

προδικαστικών προσφυγών.  

Οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 3% επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Όλοι οι όροι της παρούσης συμβάσεως θεωρούνται ανεπιφύλακτα ουσιώδεις και δεν μπορούν να 

αναιρεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη ή να τροποποιηθούν χωρίς γραπτή μεταγενέστερη 

συμφωνία, που να αναγράφει με σαφήνεια τις τυχόν τροποποιήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ο Ο.Κ.Α.Α. υποχρεούται καθ’ όλο το στάδιο των εργασιών του αναδόχου να συνδράμει αυτόν με 

όλα τα αναγκαία στοιχεία και τεχνικά μέσα που έχει στη διάθεση του, καθώς επίσης να ορίζει τα 

συγκεκριμένα στελέχη που είναι απαραίτητα για την άμεση ενημέρωση και την παροχή αναγκαίων 

στοιχείων, για την πρόοδο των εργασιών του αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 6  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού κατέθεσε την υπ’ 

αριθ. ……………………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 

εκδόσεως ………………  ποσού  ………………..€. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

α) Σε περίπτωση καθυστερήσεως ενάρξεως ή υπερβάσεως της προθεσμίας εκτελέσεως των 

εργασιών μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο ποινή που θα ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ 

(100 ΕΥΡΩ) ανά ημέρα οποία επιβάλλεται στον Ανάδοχο με απόφαση του Οργανισμού μετά από 

αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα µε την σχετική νομοθεσία. Με την 

ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

β) Η παραπάνω ποινική ρήτρα ισχύει για πέντε (5) μόνο ημέρες κατά μήνα, μετά την πάροδο των 

οποίων, η Υπηρεσία μπορεί, κατόπιν αποφάσεως του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, να επιβάλει 

στον ανάδοχο αθροιστικά ή διαζευκτικά τις εξής κυρώσεις: 

βα)   Έκπτωση από τη σύμβαση και από κάθε άλλο δικαίωμα απ' αυτήν. 

ββ) Την σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου διενέργεια διαγωνισμού ή με απευθείας συμφωνία 

ανάθεση των εργασιών σε άλλον ανάδοχο και τον καταλογισμό της διαφοράς μεταξύ της 

συμβατικής τιμής και της τιμής που θα γίνουν οι εργασίες από άλλον ανάδοχο. 

βγ) Τον καταλογισμό σε βάρος του, της ζημιάς που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη 

εκτέλεση της συμβάσεως. 

βδ) Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισμό του εκπτώτου από τους διαγωνισμούς του Ο.Κ.Α.Α.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαπίστωση της εκτελέσεως των εργασιών του αναδόχου, θα γίνει από την ορισθείσα από τον 

εργοδότη Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω : 

1. Αφέντρα Σάντα, Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  ως Πρόεδρο.  

2. Βασίλειος Άρμπιρος, ως μέλος.  
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3. Ιωάννης Δελληγιάννης, ως μέλος.  

Αναπληρωτής των ανωτέρω μελών, ορίζεται η Ελένη Κοντού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει από την εκτέλεση της παρούσης 

σύμβασης ορίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Για την κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικογράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση, 

ακόμη και εισαγωγικού της δίκης, ορίζεται ως αντίκλητος του αναδόχου ο Σπυρίδων Ράπτης του 

Κων/νου. Τυχόν αλλαγή των ανωτέρω δηλουμένων διευθύνσεων του αναδόχου και του 

αντικλήτου αυτού θα πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως εγγράφως προς τον Οργανισμό, άλλως οι 

επιδόσεις θα είναι έγκυρες στις στο παρόν δηλούμενες διευθύνσεις. 

 

Το ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη διαπίστωση τους 

συντάσσεται η παρούσα σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ  ΤΟΝ  Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. δ.τ. Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221096] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ – 

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 182 33] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ] 

- Τηλέφωνο: [210 4821111, ΕΣΩΤ. 0107] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [r.santa@okaa.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.okaa.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): (προμήθεια υπηρεσιών)  :  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

Κωδικός CPV : 50112000-3 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………………….] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[10129/29-11-2019] 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:      «Άνευ αντικειμένου» 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 



 
 

48 
 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

[] Ναι [] Όχι 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii:«Άνευ αντικειμένου» 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV:  

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

[…................................…] 



 
 

53 
 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας πρέπει να έχει : 

- τουλάχιστον τέσσερεις  (4) Μηχανικούς και 

Εφαρμοστές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 

και τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο 

Μηχανοκίνητων οχημάτων (Το τεχνικό 

προσωπικό αποδεικνύεται με κατάσταση 

προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας κατά 

τον χρόνο υποβολής των προσφορών) και να 

δηλώνουν  τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις, 

το προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό που 

διαθέτουν για την εκτέλεση της σύμβασης.   

- πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 με βάση το 

οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας που ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του Πρότυπου. 

 

Άνευ αντικειμένου Αριθμός ετών (η περίοδος 

αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 

ετών, ο οικονομικός φορέας  έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] Άνευ αντικειμένου  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……]  Άνευ αντικειμένου 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

Άνευ αντικειμένου 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικών 

προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

α) Αντίγραφο πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή 

Μηχανολόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου 

από το ΔΟΑΥΑΠ. 

β)  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για 

Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές εργασίες. 

γ) Προηγούμενη εμπειρία σε επίβλεψη Η/Μ 

εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τεχνικού 

Ασφαλείας που να αποδεικνύεται με 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για την παροχή 

παρόμοιων Υπηρεσιών ή αντίστοιχες 

συμβάσεις –συμφωνητικά σε χώρους 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (χώρους 

διακίνησης τροφίμων).    

 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

[……]  Άνευ αντικειμένου 



 
 

56 
 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  Άνευ αντικειμένου 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] Άνευ αντικειμένου 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- πιστοποιητικό ISO 14001:2015 με βάση το 

οποίο τεκμηριώνεται και διασφαλίζεται (για τη 

διοίκηση, τους μετόχους, τους εργαζομένους, 

τους πελάτες και άλλα ενδιαφέροντα μέλη) ότι 

η επιχείρηση παρακολουθεί, μετρά και 

αξιολογεί το είδος και το μέγεθος των όποιων 

επιδράσεων από τις λειτουργίες της στο 

περιβάλλον. 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 



 
 

59 
 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 



 
 

60 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlvii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,  προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο 
ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-
πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
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κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  
που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 
ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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