
 

  
        

Αζήλα, 13 Γεθεκβξίνπ 2016 

Απ.Ππυη: 1579 

 

 

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Για ηην ππομήθεια πένηε (5) επιβαηικών οσημάηυν επηά θέζευν 1400-1600 cc 

και επηά (7) επιβαηικών αςηοκινήηυν πένηε θέζευν 1400-1600 cc, για ηην 
κάλςτη ηυν αναγκών ηηρ Αζηικήρ μη Κεπδοζκοπικήρ Δηαιπείαρ με ηην επυνςμία 

«ΜΔΣΑδπαζη, Γπάζη για ηην Μεηανάζηεςζη και ηην Ανάπηςξη». 

 

Ζ Αζηηθή κε Θεξδνζθνπηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΔΡΑδξαζε, Γξάζε γηα ηελ 
Κεηαλάζηεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε», δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 1/8.12.2016 απφθαζεο ηνπ Γ.Π. 
θαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 52/2016 Πχκβαζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ απηήο 
θαη ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΝΖΔ γηα ηνπο Ξξφζθπγεο.  
 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

Ρελ δηελέξγεηα  δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο – θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 
ανά καηηγοπία απηνθηλήησλ ήηνη: 

 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α Δπηβαηηθφ φρεκα επηά ζέζεσλ 

 

5 

Β Δπηβαηηθφ φρεκα πέληε ζέζεσλ 

 

7 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

1. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β΄, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 

2. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην Θαζνδεγεηηθφ Πεκείσκα 4 γηα ηε 
Γηαρείξηζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ππκβάζεσλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΝΖΔ γηα ηνπο 
Ξξφζθπγεο- έθδνζε Λνεκβξίνπ 2014 (http://www.unhcr.org/ngo-

consultations/ngo-consultations-2016/Guidance-Note-4.pdf) 

 

3. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ,  είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Νξγάλσζεο 
www.metadrasi.org θαη ζε δχν εκπνξννηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο.   
 

4. Γηθαίσκα ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο πνπ 
έρνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε απηφ ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
 

5. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε 
φζνπο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. 

 

6. Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε  ζα πξέπεη είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα θαη λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε. 

(http:/www.unhcr.org/ngo-consultations/ngo-consultations-2016/Guidance-Note-4.pdf
(http:/www.unhcr.org/ngo-consultations/ngo-consultations-2016/Guidance-Note-4.pdf
http://www.metadrasi.org/


  

 

7. Νη πξνζθνξέο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα θαη φια ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή λα είλαη ζε επξψ. Ζ 
αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

 

8. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα δειψλνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο  απηνθηλήησλ πνπ πξνζθέξνπλ αλά θαηεγνξία ζα είλαη 
εηνηκνπαξάδνηνο ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ 2016, δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ηνπο ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

9. Γίλνληαη θαη’ αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμε είηε γηα κία κφλν θαηεγνξία απηνθηλήηνπ, είηε γηα ην ζχλνιν ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ νξίδεηαη ζε απηή. 

 

10. Ζ Αλαζέηνπζα ΑΚΘΔ δχλαηαη λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα κέξνπο ηεο πξνβιεπφκελεο 
πνζφηεηαο ηνπ έξγνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα ΑΚΘΔ ηελ πνζφηεηα πνπ ηειηθψο ζα θαηαθπξσζεί. 
 

11. Ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί άκεζα απφ ηελ Αλαζέηνπζα ΑΚΘΔ κε θάζε κέζν, 

ηειεθσληθά, κέζσ θάμ ή email, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε κεηαμχ 
ησλ κεξψλ θαη λα νξηζηεί ε εκεξνκελία παξάδνζεο. 
 

12. Ρα ηέιε ηαμηλφκεζεο, θπθινθνξίαο θαη ινηπέο θξαηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ηαμηλφκεζε θαη θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο,  βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 

13. Ρα έμνδα κεηαθνξάο ησλ απηνθηλήησλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο πνπ έρεη νξηζηεί 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν  

 

14. Ωο ρξφλνο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο νξίδνληαη νη 
10 εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο, ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ 
ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνιφγηνπ. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Αξηζκφο πξσηνθφιινπ 1579/13.12.2016 

Δίδνο Γηαγσληζκνχ Κεηνδνηηθφο αλά θαηεγνξία κε γξαπηέο 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Θξηηήξην Θαηαθχξσζεο Σακειφηεξε ηηκή 

Σξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Ρεηάξηε 21 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 10:00 πκ 

Ρφπνο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ Θεζπξσηίαο 8, 10444, Αζήλα 

1νο Όξνθνο- Ξξσηφθνιιν 

Ρφπνο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Γξαθεία ΚΔΡΑδξαζεο Θεζπξσηίαο 8 Αζήλα , 5νο 

Όξνθνο 
Σξφλνο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ  Ρεηάξηε 21 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 11:00 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζε 
ησλ πξνζθνξψλ 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ. 

Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ Νη ππνβαιιφκελεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο 
δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα ζαξάληα πέληε 
εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο 
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ρφπνο παξάδνζεο απηνθηλήησλ Θεζπξσηίαο 8, 10444, Αζήλα 

Ξιεξνθνξίεο  Ησάλλα Γθφγθνπ, gogou.metadrasi@gmail.com,  

210 5201792 

 

mailto:gogou.metadrasi@gmail.com


  

 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 1.ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

1.1. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ζα πξέπεη να γίνει 
έυρ ηην 21η Γεκεμβπίος 2016, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10:00 με 

ππυηοκόλληζη ζθπαγιζμένος θάκελος πος θα γίνει ζηα γπαθεία ηηρ 
ΜΔΣΑδπαζηρ, ζηη διεύθςνζη Θεζππυηίαρ 8 Αθήνα , ΣΚ 10444, όποθορ 1ορ. 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ένα (1) ενιαίο ζθπαγιζμένο θάκελο, ν νπνίνο 
πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΩΛΚΗΑ θαη ηα ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 
(δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε) ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ θαζψο θαη ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

«ΔΞΩΛΚΗΑ / ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ» 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ Ξξνκήζεηα πέληε (5) επηβαηηθψλ νρεκάησλ επηά ζέζεσλ 
1400-1600 cc θαη επηά (7) επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πέληε ζέζεσλ 1400-1600 cc ,γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Αζηηθήο κε Θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΚΔΡΑδξαζε, Γξάζε γηα ηελ Κεηαλάζηεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε». 
 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ  ΑΟ. ΞΟΩΡ. …………./2016 

 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΚΘΔ: ΚΔΡΑδξαζε, Γξάζε γηα ηελ Κεηαλάζηεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε, 
Θεζππυηίαρ 8 Αθήνα , ΣΚ 10444, όποθορ 1ορ 

 

1.2.  Ν θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο δχν (2) 

ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο 

 

 Φάθεινο «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ/ Σεσνική Πποζθοπά», πνπ 
πεξηέρεη φια ηα δεηνχκελα ησλ Ξαξαξηεκάησλ Α’ θαη Β’. 

 

 Φάθεινο «Οικονομική πποζθοπά», ε νπνία ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν 
ηνλ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ΄.  

 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ εμσηεξηθά ηελ ΔΞΩΛΚΗΑ θαη ηα ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ (δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε) ηνπ 
Γηαγσληδφκελνπ, θαζψο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ Φαθέινπ. 

 

 

2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

2.1. Αποζθπάγιζη Πποζθοπών. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ πξνβαίλεη 
ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 
έλαξμε δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο, σο εθπξφζεζκεο. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα 
εμήο: 

 

         α) Απνζθξάγηζε πνθαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο/Ρερληθή Ξξνζθνξά 

 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ν ππνθάθεινο 
«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ / ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ν νπνίνο θαη 



  

κνλνγξάθεηαη θαηά θχιιν, απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
Ξξνζθνξψλ. Πηελ απνζθξάγηζε δχλαληαη λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη κε 
ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο.  

 Ζ εμέηαζε ησλ απαξαίηεησλ θαη ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν 
πξνζθέξσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ / ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη ε απνδνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζην 
επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ, ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

 Ρερληθέο Ξξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο  

 Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο ΑΚΘΔ επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο (ηειενκνηνηππηθψο ή κε mail) 

ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο. 
 

Νη πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο πξνθήξπμεο κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ 
ππνθαθέινπ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ / ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», 
απνξξίπηνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλεο ζηνπο 
πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

β) Απνζθξάγηζε πνθαθέινπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 
 

 Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ πξνρσξεί ζηελ απνζθξάγηζε 
ησλ θαθέισλ ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (βι. Ξαξάξηεκα Γ΄). 

 Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 
ππνςήθηνπο αλαδφρνπο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί ζην ζηάδην απηφ κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί εγγξάθσο (ηειενκνηνηππηθψο ή κε mail). Θαηά 
ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη κε ηνπο λφκηκνπο ή 
εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα 
απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο θαη 
κνλνγξάθεηαη θαηά θχιιν απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
Ξξνζθνξψλ. 

 Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ 

ζπλέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη πξνρσξά ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ απφθαζε επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ θνηλνπνηείηαη 
εγγξάθσο (ηειενκνηνηππηθψο ή κε mail) ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο. 

  

 

2.2. Μαηαίυζη Γιαγυνιζμού. Ζ Αλαζέηνπζα ΑΚΘΔ δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή 
αλάζεζε ηεο Πχκβαζεο θαη έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα καηαηψζεη ην 
δηαγσληζκφ ή λα ηνλ θεξχμεη άγνλν εάλ δελ ππνβιεζνχλ θαζφινπ πξνζθνξέο ή 
εάλ νη ππνβιεζείζεο δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε ή θξηζνχλ 

αζχκθνξεο. Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή θήξπμήο ηνπ σο 
άγνλνπ, νη ηπρφλ ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε 
εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

 

3. Δπιλογή Αναδόσος – καηακύπυζη διαγυνιζμού. 

 

3.1. Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά θαηεγνξία. 
 



  

3.2. Ζ επηινγή Αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο ΑΚΘΔ.  

 

3.3. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα ΑΚΘΔ επηθπιάζζεηαη λα 
δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, 
εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθήο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά: 

 

           α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007 (βι. θαη Ξαξάξηεκα Α’ ππφ 4.i.) ή γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο δσξνδνθίαο ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

          β) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 
πηψρεπζεο. 

          γ) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη σο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
 

          δ) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 
αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα). 
 

3.4. Πηελ πεξίπησζε απηή, εάλ πεξάζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο ν 
Αλάδνρνο λα απνζηείιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα ΑΚΘΔ κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα 
απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο.  

 

4. Καηάπηιζη και ςπογπαθή ηηρ ύμβαζηρ  
 

Κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο ΑΚΘΔ θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη    
εγθχξσο θαηεθπξψζε ην έξγν, ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα ΑΚΘΔ. 

 

Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη/ αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα Ξξνθήξπμε, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε 
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Πην Ξαξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζαο επηζπλάπηεηαη ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
θαηαξηηζζεί κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο ΑΚΘΔ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

 

 



  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ / ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α) Ν Φάθεινο απηφο εθηφο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, πεξηέρεη ηα ηππηθά θαη ινηπά 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ν πξνζθέξνληαο.  
 

Ρα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη: 
 

1. Αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ - ςποβολήρ πποζθοπάρ ζηο διαγυνιζμό, 

ππνγεγξακκέλν (θαηά πεξίπησζε) απφ:  
 ην δηαγσληδφκελν θπζηθφ πξφζσπν, ή  
 ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδφκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ή 

 ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ ή ζπκκεηερφλησλ ζε 
έλσζε ή ηνλ απφ θνηλνχ νξηζζέληα κε ηδησηηθφ έγγξαθν θνηλφ εθπξφζσπν.  

  

2.  Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (Α'75), όπυρ 
εκάζηοηε ιζσύει, ζηην οποία ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ να δηλώνει όηι: φηη ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο  απηνθηλήησλ πνπ πξνζθέξνπλ αλά θαηεγνξία ζα είλαη 
εηνηκνπαξάδνηνο ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ 2016. 
 

3. Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (Α'75), όπυρ 
εκάζηοηε ιζσύει, ζηην οποία ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ να δηλώνει όηι μέσπι και 
ηην ημέπα ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ηος: 

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
 Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ έιαβε πιήξε γλψζε. 

 Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ ή ηε 
ζπλνιηθή πνζφηεηα κηαο εθ ησλ δχν θαηεγνξηψλ.  

 Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
 Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθφ κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο ΑΚΘΔ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

4.  Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (Α'75), όπυρ 
εκάζηοηε ιζσύει, ζηην οποία ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ να δηλώνει όηι μέσπι και 
ηην ημέπα ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ηος: 

i. Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 
3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2), απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ 
(EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ 
Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, 
EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 
173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), γηα θάπνην απφ ηα 



  

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

ii. Γελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ζπλδηαιιαγή, πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iii. Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν 
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα. 

iv. Έιαβε ζαθή γλψζε ηνπ εχξνπο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηνπ έξγνπ θαη ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα 
θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αθξηβή. 

v. Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ πνπ ζα απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Νξγάλσζεο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο. 

vi. Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο. 

 

5.  Τπεύθςνη δήλυζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 8 ηος Ν. 1599/1986 (Α'75), όπυρ 
εκάζηοηε ιζσύει, ζηην οποία ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ να δηλώνει όηι: 

 

i. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζα είλαη ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

ii. Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαησηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ζα είλαη εηνηκνπαξάδνηα ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ 2016. 

 

iii. Ζ απνζηνιή πξνζθνξάο απφ ηνλ πξνζθέξνληα έρεη ηελ έλλνηα φηη ν πξνζθέξσλ 
απνδέρεηαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Νξγάλσζεο, θαη ηνλ θψδηθα 
δενληνινγίαο πξνκεζεπηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
(https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct)  πνπ 
ζηξέθεηαη θαηά ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ζέβεηαη θαη πξναζπίδεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
παηδηνχ θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 
 

6.  Έγγπαθο εκπποζώπηζηρ εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζην 
δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπ. 
 

Πε πεξίπησζε Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο.  
 

α) Σα Νομικά Ππόζυπα θα ςποβάλλοςν ηα δικαιολογηηικά ζύζηαζήρ ηοςρ, και 
ζςγκεκπιμένα: 
Δάν ο πποζθέπυν είναι Α.Δ και Δ.Π.Δ: 

 ΦΔΘ ζχζηαζεο, 
 Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΘ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί 

φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 
θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) ζπλνδεπφκελν απφ ην ΦΔΘ δεκνζίεπζεο απηνχ. 

 ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί 
εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

 Ξξαθηηθφ Γ.Π πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα 
πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct


  

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή Ξξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ Ξξνζθνξά θαη ηα 
ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν σο 
αληίθιεηνο, 

 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 
ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ. 

 

Δάν ο πποζθέπυν είναι Ο.Δ, Δ.Δ: 
 Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, ή 

θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ 

 Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

 

Σα θςζικά ππόζυπα θα ςποβάλλοςν  βεβαίυζη έναπξηρ επγαζιών, απφ ηελ νπνία 
ζα πξνθχπηεη ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1) Α’ ςπό ππομήθεια είδορ: Δπιβαηικό όσημα επηά (7) θέζευν 

 

i. Δπηβαηηθφ φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά πξνζψπσλ 

ii. Θηλεηήξαο πεηξειαίνπ 1400-1600 cc 

iii. Ξξνδηαγξαθέο ξχπσλ Euro 5 

iv. Δθπνκπή CO2 έσο 150 g/km 

v. Διάρηζηνο αξηζκφο ζπξψλ πέληε (5) 
vi. Εεηνχκελνο ειάρηζηνο εμνπιηζκφο: 

 Air Condition 

 Αεξφζαθνη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) : νδεγνχ, ζπλνδεγνχ 

 Ρηκφλη πδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο  
 Ζιεθηξηθά παξάζπξα νδεγνχ/ ζπλνδεγνχ 

 ABS 

vii. Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ  
 

 

2) Β’ ςπό ππομήθεια είδορ: Δπιβαηικό όσημα πένηε (5) θέζευν 

 

i. Δπηβαηηθφ φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά πξνζψπσλ 

ii. Θηλεηήξαο πεηξειαίνπ 1400-1600 cc 

iii. Ξξνδηαγξαθέο ξχπσλ Euro 5 

iv. Δθπνκπή CO2 έσο 110 g/km 

v. Αξηζκφο ζπξψλ πέληε  (5) 
vi. Εεηνχκελνο ειάρηζηνο εμνπιηζκφο: 

 

 Air Condition 

 Αεξφζαθνη ηνπιάρηζηνλ (2) : νδεγνχ, ζπλνδεγνχ 

 Ρηκφλη πδξαπιηθήο ππνβνήζεζεο  
 Ζιεθηξηθά παξάζπξα νδεγνχ/ ζπλνδεγνχ 

 ABS 

viii. Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

 

Α. Δπιβαηικό όσημα επηά θέζευν 

 

1. Δπηβαηηθφ φρεκα 
επηά ζέζεσλ 

   

2. Δπηβαηηθφ φρεκα 
επηά ζέζεσλ 

   

3. Δπηβαηηθφ φρεκα 
επηά ζέζεσλ 

   

4. Δπηβαηηθφ φρεκα 
επηά ζέζεσλ 

   

5. Δπηβαηηθφ φρεκα 
επηά ζέζεσλ 

   

 

Β. Δπιβαηικό όσημα πένηε θέζευν 

 

1. Δπηβαηηθφ φρεκα 
πέληε ζέζεσλ 

   

2. Δπηβαηηθφ φρεκα 
πέληε ζέζεσλ 

   

3. Δπηβαηηθφ φρεκα 
πέληε ζέζεσλ 

   

4. Δπηβαηηθφ φρεκα 
πέληε ζέζεσλ 

   

5. Δπηβαηηθφ φρεκα 
πέληε ζέζεσλ 

   

6. Δπηβαηηθφ φρεκα 
πέληε ζέζεσλ 

   

7. Δπηβαηηθφ φρεκα 
πέληε ζέζεσλ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
(ΤΜΠΔΡ. ΦΠΑ) 

Α. Δπιβαηικό όσημα επηά θέζευν 

1. Δπηβαηηθφ 
φρεκα επηά 
ζέζεσλ 

    

2. Δπηβαηηθφ 
φρεκα επηά 
ζέζεσλ 

    

3. Δπηβαηηθφ 
φρεκα επηά 
ζέζεσλ 

    

4. Δπηβαηηθφ 
φρεκα επηά 
ζέζεσλ 

    

5. Δπηβαηηθφ 
φρεκα επηά 
ζέζεσλ 

    

Α. ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (1-

5) 

    

 

Β. Δπιβαηικό όσημα πένηε θέζευν 

1. Δπηβαηηθφ 
φρεκα πέληε 
ζέζεσλ 

    

2. Δπηβαηηθφ 
φρεκα πέληε 
ζέζεσλ 

    

3. Δπηβαηηθφ 
φρεκα πέληε 
ζέζεσλ 

    

4. Δπηβαηηθφ 
φρεκα πέληε 
ζέζεσλ 

    

5. Δπηβαηηθφ 
φρεκα πέληε 
ζέζεσλ 

    

6. Δπηβαηηθφ 
φρεκα πέληε 
ζέζεσλ 

    

7. Δπηβαηηθφ 
φρεκα πέληε 
ζέζεσλ 

    

Β. ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
(1-7) 

    



  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 
 

σέδιο ύμβαζηρ Ανάθεζηρ Ππομήθειαρ 

 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεγξάθε ζηελ Αζήλα ηελ ................, κεηαμχ ησλ θαησηέξσ 
ζπκβαιινκέλσλ : 
 

α) ηεο Αζηηθήο κε Θεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο ΚΔΡΑδξαζε, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο 
νδνχ Θεζπξσηίαο 8 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απφ ηνλ θα Γάθλε Καξία Ξαππα, Ξξφεδξν απηήο, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ............ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ,  
 

θαη 
 

β) ηεο ............................................................ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο 

............................... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 

 ζχκβαζεο απφ ηνλ θ .......................................................................... απηήο, 
ζχκθσλα κε 

 .................................................................................. 

 

Ύζηεξα απφ ην δηαγσληζκφ κε αξ. πξση. ………………., πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΑκΘΔ κε 
ηελ επσλπκία «ΚΔΡΑδξαζε, Γξάζε γηα ηελ Κεηαλάζηεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε», γηα ηελ 

πξνκήζεηα επηβαηηθψλ νρεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο νηθείαο Ξξνθήξπμεο θαη 
ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ................. ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ θαηαθπξψλεη ηνλ 
δηαγσληζκφ γηα ην πξψην/δεχηεξν ππφ πξνκήζεηα είδνο ...  θαη ζην δεχηεξν ησλ εδψ 
ζπκβαιινκέλσλ, ε πξψηε, ζπκβαιιφκελε πνπ γηα ηελ ζχκβαζε απηή ζα απνθαιείηαη ζην 
εμήο «ε ΚΔΡΑδξαζε», αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ 
Άξζξν 1°, ζην δεχηεξν απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ν νπνίνο γηα ηελ ζχκβαζε απηή ζα 
απνθαιείηαη ζην εμήο «ν Ξξνκεζεπηήο» θαη ν νπνίνο ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο 
φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ρσξίο επηθχιαμε. 
 

Άπθπο 1° Πεπιγπαθή ειδών — Ποζόηηηα — Παπαγγελίερ ειδών 

 

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ νθείιεη λα παξαδίδεη ζηε ΚΔΡΑδξαζε ηα είδε ηνπ πξψηνπ/δεχηεξνπ 
είδνπο, ……………… απφ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ 
ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο.  
 

Ζ παξαγγειία ησλ πξνο παξάδνζε εηδψλ ζα γίλνληαη απφ ηελ ΚΔΡΑδξαζε εγγξάθσο, ζα  
θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο ΚΔΡΑδξαζεο θαη ζα  
απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κε ηειενκνηνηππία (fax), ζχκθσλα κε ην 
Άξζξν 9  παξαθάησ. 
 

 

Άπθπο 2° Ποιόηηηα και Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 

Ρα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην 1° Άξζξν ζα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα, απηά αθξηβψο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν σο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α, ΞΗΛΑΘΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, εηδηθφηεξα δε, ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ζα είλαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ή πξνκεζεπηή, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ 
ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ. 
 

Άπθπο 3° Υπόνορ και Σόπορ παπάδοζηρ - Παπαλαβήρ 

 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξνο ηεο 30εο Γεθεκβξίνπ 2016. 

 

Ζ παξάδνζε ζα είλαη ζπλνιηθή, θαη ζα γίλεη κε θξνληίδα θαη επζχλε ηνπ Ξξνκεζεπηή ζηα 
θεληξηθά γξαθεία ηεο ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ζηελ Αζήλα (Θεζπξσηίαο 8) ή ζε άιιν ηφπν εληφο 
Αζελψλ πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηνλ Ξξνκεζεπηή.  



  

 

Νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ησλ εηδψλ ζηνπο σο άλσ ρψξνπο βαξχλνπλ ηνλ 
Ξξνκεζεπηή, ν νπνίνο επίζεο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ γηα ηελ 
κεηαθνξά θαη ηελ εθθφξησζε. Ν Ξξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν ησλ παξαγγεινκέλσλ 
εηδψλ κέρξη θαη ηελ παξάδνζε ηνπο ζηνπο σο άλσ ρψξνπο ηεο ΚΔΡΑδξαζεο. 
 

Ν πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ κέινο ηεο 
ΚΔΡΑδξαζεο ζπληαζζνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο-παξαιαβήο. Πε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή ιάζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγγειία ή θαη 
ειαηησκαηηθά είδε, ε ΚΔΡΑδξαζε ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Ξξνκεζεπηή, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ηηο ειιείςεηο ή λα δηνξζψζεη ηα ιάζε θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα 
ειαηησκαηηθά είδε κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ. 
 

Άπθπο 4° Σιμέρ ειδών - Αναπποζαπμογή ηιμών 

 

Νη ηηκέο ησλ  παξαδηδφκελσλ εηδψλ ζα είλαη νη αλαγξαθφκελεο ζηνλ ΞΗΛΑΘΑ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ Ξξνκεζεπηή πνπ επηζπλάπηεηαη σο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ηνπ 
παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ. Νη ηηκέο απηέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο γηα φιε ηελ δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 
ή αηηία.  
 

Άπθπο 5° Πληπυμή 

 

Γηα ηελ πιεξσκή ησλ  παξαδηδφκελσλ εηδψλ ν Ξξνκεζεπηήο εθδίδεη ηηκνιφγην, ην νπνίν 
θαη παξαδίδεη ζην ινγηζηήξην ηεο ΚΔΡΑδξαζεο.  
 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη εληφο ηνπ επνκέλνπ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ δεθαεκέξνπ.  
 

Άπθπο 6° Απαγόπεςζη ςποκαηάζηαζηρ 

 

Ν Ξξνκεζεπηήο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο νχηε λα εθρσξήζεη ζε ηξίην, κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε ΚΔΡΑδξαζε δηθαηνχηαη λα 
πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Ξξνκεζεπηή. 
 

Άπθπο 7° Λύζη ζύμβαζηρ 

 

Ζ ζχκβαζε  ιχεηαη θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηεο απφ ηελ ΚΔΡΑδξαζε ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ 
Ξξνκεζεπηή. Αλεμάξηεηα απφ άιιεο πξνβιέςεηο ηεο ζχκβαζεο, ιφγνη ππαηηηφηεηαο ηνπ 
Ξξνκεζεπηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρνπλ ηδίσο εάλ ν Ξξνκεζεπηήο δελ πξνκεζεχεη θαη 
παξαδίδεη ηα παξαγγειφκελα είδε, δελ ηεξεί ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρξφλνπο παξάδνζεο, 
πξνκεζεχεη θαη παξαδίδεη είδε πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, δελ αληηθαζηζηά ηπρφληα ειαηησκαηηθά είδε ηα νπνία ε ΚΔΡΑδξαζε έρεη 
αξλεζεί λα παξαιάβεη θαη γεληθά δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή παξαβηάδεη ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ζ ΚΔΡΑδξαζε, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζα 
ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ Ξξνκεζεπηή γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηελ πξφζεζε ηεο λα 
θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε, ζέηνληαο εχινγε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Δάλ παξφια απηά ν 
Ξξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί, ε ΚΔΡΑδξαζε δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηελ 
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ θήξπμε ηνπ Ξξνκεζεπηή έθπησηνπ. 
 

Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεηαη ζηνλ Ξξνκεζεπηή κφλν ην ηίκεκα πνπ 
αληηζηνηρεί ζην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθε, ελψ θάζε άιιε αμίσζε ηνπ γηα 
κέξνο απηήο πνπ δελ έρεη παξαδνζεί ή δελ έρεη παξαδνζεί πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηελ 
ζχκβαζε, φπσο θαη γηα ζεηηθέο ή απνζεηηθέο δεκίεο, ξεηά απνθιείεηαη. 
 

Άπθπο 8° Ιζσύρ - Γιάπκεια ύμβαζηρ 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 
έσο ηελ 30ε  Γεθεκβξίνπ 2016. Δληφο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσζεί ε παξάδνζε ησλ νρεκάησλ. Ζ ΚΔΡΑδξαζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
παξαηείλεη κνλνκεξψο ηελ δηάξθεηα απηή γηα έλα αθφκα κήλα. Ζ παξάηαζε απηή είλαη 



  

ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Ξξνκεζεπηή εθφζνλ ε ΚΔΡΑδξαζε ηνπ γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ 
πξφζεζε ηεο λα παξαηείλεη ηελ ζπλεξγαζία. 

 

Άπθπο 9° Δξοςζιοδοηημένοι εκππόζυποι – Αλληλογπαθία 

 

Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα νξίζνπλ ηνπο  
εθπξνζψπνπο ηνπο νη νπνίνη ζα ελεξγνχλ ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαηά ηελ  
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη νη νπνίνη ζα ππνγξάθνπλ ηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ  
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Ρπρνχζα αιιαγή εθπξνζψπνπ ζα γλσζηνπνηείηαη εθ ησλ  
πξνηέξσλ εγγξάθσο ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο. 
 

Πηνπο σο άλσ εθπξνζψπνπο ζα απεπζχλεηαη θαη ε αιιεινγξαθία κεηαμχ ησλ  
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζηε δηεχζπλζε ηνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε. 
 

Ζ επηθνηλσλία ηεο ΚΔΡΑδξαζεο κε ηνλ Ξξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε  επηζηνιέο ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, νη  νπνίεο ζα απνζηέιινληαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ 
Ξξνκεζεπηή . 
 

Άπθπο 10° Δπίλςζη Γιαθοπών 

 

Πε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ δηαθσλίεο κεηαμχ ηεο ΚΔΡΑδξαζεο θαη ηνπ Ξξνκεζεπηή 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα λα επηιχζνπλ ηα ζέκαηα κε θαιή πίζηε θαη ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο. Θαηά ηφπν 
αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο δελ επηιπζεί θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη ηα 
θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 
 

 

Άπθπο 11° Λοιποί Όποι 
 

Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηεχρε θαη ζηνηρεία, ηα νπνία νξίδνληαη σο 
ζπκβαηηθά, ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα κέξε, απνηεινχλ έλα εληαίν ζχλνιν θαη ε ζεηξά 
ηζρχνο απηψλ ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο έρεη σο αθνινχζσο :  
 

α) ε παξνχζα Πχκβαζε Αλάζεζεο , κε ηνλ επηζπλαπηφκελν σο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α, ΞΗΛΑΘΑ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 
Ππκθσλεηηθνχ απηνχ.  
 

β) ε Ξξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ κε αξ. πξση. 1579/13.12.2016. 

 

Ζ ζχκβαζε είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί κφλνλ εγγξάθσο κε ηελ θνηλή ζπκθσλία ησλ 
κεξψλ. 
 

Κεηά ηελ αλάγλσζε θαη βεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νη δχν ζπκβαιιφκελνη ππέγξαςαλ δχν 
(2) φκνηα πξσηφηππα απηήο απφ ηα νπνία έιαβε έλα (1) ε ΚΔΡΑδξαζε  θαη έλα (1) ν 
Ξξνκεζεπηήο. 
 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

Γηα ηελ ΚΔΡΑδξαζε              Γηα ηνλ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
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