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ANTIKEIMENO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΕ ΦΟΡΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ηλεκτρονικός
Διεθνής
Ανοιχτός
Μειοδοτικός Διαγωνισμός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει μόνο της
τιμής.
Ημερομηνία: 20-11-2017
Ημέρα :Δευτέρα
Ώρα : 09:00 π.μ
ΚΥ του ΕΚΑΒ, (Τέρμα οδού Υγείας &
Μεσογείων), Τ.Κ. 11525, Αθήνα
Ασφάλιση Οδικής βοήθεια οχημάτων
ΕΚΑΒ
0892
66514110-0

330.000,00€ και αναλύεται ως εξής:
165.000€ για ένα (1) έτος με δικαίωμα
παράτασης ενός (1) έτους ποσού
165.000€
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης
ενός (1) έτους
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του
ΕΙΔΩΝ
Δημοσίου
και
τρίτων
νόμιμες
κρατήσεις.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωμή παρακρατείται
(ΑΡΘΡΟ 64 παρ.2 Ν 4172/2013)
φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το
άρθρο 64 παρ.2 Ν 4172/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 30-09-17 και 03-10-17
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ &
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
Ε.Ε. Simap.

27-09-17

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ –

29-09-17
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΕΚΑΒ
Κ.Υ. του ΕΚΑΒ (Τέρμα οδού Υγείας
& Μεσογείων )
Αθήνα
Τ.Κ. 11525
Ελλάδα
EL 30
2132143000
2132143222
gr.promitheion@ekab.gr
Κ.Υ. του ΕΚΑΒ (Τέρμα οδού Υγείας
& Μεσογείων) τηλ. 2132143317
gr.promitheion@ekab.gr
Γουλοσπύρος Σπύρος
www.ekab.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το EKAB το οποίο είναι ΝΠΔΔ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προνοσοκομειακή
φροντίδα.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :www.esidiis.gr μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.esidiis.gr και από την διεύθυνση
www.ekab.gr
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν
είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.esidiis.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΚΑΒ. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0892 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και 2019 του Φορέα .
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ασφάλιση Οδικής Βοήθεια οχημάτων ΕΚΑΒ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66514110-0.
Προσφορές υποβάλλονται για όλο τον αριθμό των οχημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 165.000 € για ένα
(1) έτος, με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους ποσού 165.000€ και
συνολικού προϋπολογισμού 330.000€.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες ή 365 ημέρες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως:
1. του Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Κ.Α.Β.»,
2. του Π.Δ. 376/88 « Οργανισμός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.
348/96,
3. την υπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ
του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.
4. του Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες Διατάξεις,
5. του Ν.4412/8-8-2016(ΦΕΚ 147 Τ Α΄) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ),
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

τoυ N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95)
«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»,
του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05
(ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005), Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
της υπ’αριθ.24/31-07-17, Θ.10 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. για έγκριση
διενέργειας του διαγωνισμού,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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”,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», του ν.
3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις”
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
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21. την με αρ. πρ. Β2α/64714 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα << Έγκριση

ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ( Ε.Κ.Α.Β. ) για τα οικονομικά έτη 20182019>>.
22. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου
Δημοσίων
Συμβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
23. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
24. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
25. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
26. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/11/2017 και
ώρα 14:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20/11/2017 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09:00 π.μ.
1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για
δημοσίευση στις 27/09/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο ,σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) :www.ekab.gr.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
η με αρ.αναφοράς 2017/133372 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
έξι (6).
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία,
θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53
του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο
με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα 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.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: 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, η) τα στοιχεία
της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα
αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
6.600€ έξι χιλιάδες και εξακόσια ευρώ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
παρατίθεται στο Παράρτημα V.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομιών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως
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.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8,δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν 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 υπαχθεί 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.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
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(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί
το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες οδικής βοήθειας
οχημάτων. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εταιρείας οδικής
βοήθειας οχημάτων σε ισχύ. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

2.2.5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτούνται ειδικά κριτήρια
2.2.6.Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της

Σελίδα 16

ΑΔΑ: ΩΧ0ΑΟΡ1Π-ΒΡΡ

17PROC002076968 2017-10-12

παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του
ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας .
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:
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Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει,
κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30
(τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία
έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη
υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση
της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007
(Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .και
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
Άδεια λειτουργίας εταιρείας οδικής βοήθειας αυτοκινήτων σε ισχύ.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικούς
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ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής,
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα
II της Διακήρυξης , για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά όχημα/σύνολο.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη , στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης
αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf
και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
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στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης
(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και
στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα III). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής βρίσκεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
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θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα IV της διακήρυξης:
Α. Τιμή
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά ασθενοφόρο περιφέρειας
και συνολικά .
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική
προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη
και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο
Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στη παράγραφο 1.3 της
παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
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ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο
102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, 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:
1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα.09:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
2. Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα
αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 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 το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 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) Η αρμόδια Επιτροπή 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 όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β
στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
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προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με
την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις
του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
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την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα
2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4, 2.2.5.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4-2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια
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επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της
μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον
αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
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νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής
κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που
πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις

Εγγύηση 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 ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο
σύνολό τους αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία
του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Σελίδα 32

ΑΔΑ: ΩΧ0ΑΟΡ1Π-ΒΡΡ

17PROC002076968 2017-10-12
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται ανά τρίμηνο. Τα ασφάλιστρα της
κατά παράτασης διάρκειας θα είναι ίδια με τα αντίστοιχα της αρχικής. Η πληρωμή
του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του 4412/16) 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. 4412/2016, εφόσον έχει τεθεί σε
ισχύ.
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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας η οποία παρακρατείται επί του ποσού του
τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού
υπέρ τρίτου (άρθρο 3 του ν. 3580/2007).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις των παραγράφων α) και γ) υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Σελίδα 34

ΑΔΑ: ΩΧ0ΑΟΡ1Π-ΒΡΡ

17PROC002076968 2017-10-12

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –
Κυρώσεις) να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης η οποία
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν
σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης
για ένα(1) επιπλέον έτος κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016,
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες
δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
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υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφετε πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.4 Αυξομείωση Ποσοτήτων
Σε περίπτωση διακοπής ασφάλισης οχημάτων και μετά από έγγραφη ενημέρωση
του ΕΚΑΒ θα υπάρχει διακοπή της ασφάλισης οπότε η οικονομική διαφορά που
πιθανόν προκύψει από τη διακοπή της ασφάλισης, θα επιστρέφεται στο ΕΚΑΒ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης

Κάλυψη οδικής βοήθειας οχημάτων ΕΚΑΒ, (ΑΣΘ/ΡΑ, ΜΟΤΟ, ΙΧ), αριθμού έως 1100
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 165.000€ για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ενός
(1) έτους ποσού 165.000€ και συνολικού προϋπολογισμού έως 330.000€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας για
το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων (δίτροχων και τετράτροχων) της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.
Ο στόλος του ΕΚΑΒ σε πανελλαδικό επίπεδο αποτελείται από δίκυκλα οχήματα,
επιβατικά, ασθενοφόρα, φορτηγά έως 3.500 χλγ, λεωφορεία έως 3.500χλγ και έως
οχτώ (8) θέσεων.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά των οχημάτων αναλύονται ως εξής :
• Μέγιστο μεικτό βάρος: έως 3.500 χλγ (χιλιογραμμάρια).
• Αριθμός αξόνων : δυο (2).
• Μέγιστος αριθμός θέσεων: έως οχτώ (8) μη συμπεριλαμβανομένου του
οδηγού.
• Άξονας μετάδοσης κίνησης στα τετράτροχα οχήματα : εμπρόσθιος ή οπίσθιος
ή και σε στους δύο (2) άξονες (4x4), αναλόγως της χρήσης του οχήματος.
• Μεταξόνιο: έως 3.600 χιλιοστά.
• Μήκος: έως 6.000 χιλιοστά.
• Πλάτος: έως 2.100 χιλιοστά.
• Ύψος με επικατασκευές (φάρους, καπάκι εξαεριστήρα κτλ) εκτός κεραίας:
έως 2.900 χιλιοστά.
• Κυβισμός κινητήρα δικύκλων: πάνω από 600 κ.εκ (κυβικά εκατοστά).
Ο αναλυτικός κατάλογος των οχημάτων που διαθέτει το ΕΚΑΒ περιλαμβάνεται στον
Πίνακα 1. και περιέχει στοιχεία όπως, ο αριθμός κυκλοφορίας, ο εργοστασιακός
τύπος και ο Νομός επιχειρησιακής δραστηριότητας. Το σύνολο των οχημάτων σε
όλη την επικράτεια δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΚΑΒ και
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σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση στην ανάδοχο εταιρεία θα είναι έγκαιρη, ώστε
να εκδίδεται η αντίστοιχη πρόσθετη πράξη.
Οι αναλυτικοί όροι και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται αναλυτικά
περιγράφονται ακολούθως :
1. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει τη μεταφορά των οχημάτων από το σημείο
παραλαβής (ακινητοποίηση και αδυναμία μετακίνησης εξαιτίας οποιαδήποτε
αιτίας, όπως π.χ τεχνική βλάβη, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή ,
καταστροφή από πυρκαγιά ή φυσικά αίτια κτλ.) σε οποιοδήποτε σημείο
παράδοσης υποδειχθεί από την υπηρεσία πανελλαδικά, περιλαμβανομένων
και όλων των νήσων, καθώς και πιθανός επαναπατρισμός οχήματος από όλες
τις χώρες του εξωτερικού.
2. Σημείωση: Η μεταφορά θα γίνεται στο πλησιέστερο σημείο της Περιφέρειας
του Παραρτήματος που ανήκει το όχημα κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που η εκεί μετακίνηση, δεν εξασφαλίζει την λειτουργική
ετοιμότητα του οχήματος (π.χ. αποκατάσταση βλάβης) θα μεταφέρεται σε
άλλο σημείο παράδοσης που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία εκ νέου.
3. Αν το όχημα ακινητοποιηθεί σε χώρο, που για την απόσυρση/ μετακίνηση
του, απαιτείται η ρυμούλκηση/ απομάκρυνση με ειδικό ανυψωτικό
μηχανισμό, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας θα εξασφαλίσει
τον ειδικό εξοπλισμό όπως και οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει κατά την
διαδικασία αυτή.
4. Η Οδική Βοήθεια θα καλύπτει τη μεταφορά οχημάτων που έχουν
ακινητοποιηθεί ή και καταστραφεί (μερικώς ή ολικώς) εξαιτίας
οποιασδήποτε αιτίας, από οποιοδήποτε σημείο υποδειχθεί προς τις
εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην
Ο.Δ.Δ.Υ). Τα οχήματα προς μεταφορά για εκποίηση, δύναται να μην φέρουν
πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας κατάθεσης τους στην Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αλλά σε κάθε περίπτωση θα συνοδεύονται
από υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (οριστική διαγραφή) στο
οποίο αναφέρονται τα στοιχεία αναγνώρισης (αριθμός κυκλοφορίας,
αριθμός πλαισίου κλπ).
5. Η Οδική Βοήθεια θα καλύπτει τη μεταφορά οχημάτων από τα οποία για
διάφορους λόγους έχουν αφαιρεθεί εξαρτήματα/ τμήματα των συστημάτων/
υποσυστημάτων, προς οπουδήποτε υποδειχθεί.
6. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει την εκ νέου μεταφορά, όταν αυτή
απαιτείται, ακινητοποιημένων ή κατεστραμμένων οχημάτων που έχουν ήδη
μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, από οποιοδήποτε μέρος/
σημείο ζητηθεί προς οπουδήποτε υποδειχθεί.
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7. Η Οδική Βοήθεια θα καλύπτει θα καλύπτει τυχόν ζημιές, φθορές, και
καταστροφές που θα προκληθούν στο μεταφερόμενο όχημα μετά από την
παραλαβή του (σημείο φόρτωσης), καθ΄ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του
και μέχρι την παράδοσή του (σημείο εκφόρτωσης).
8. Θα παρέχεται προτεραιότητα στις υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας προς τα
υπηρεσιακά οχήματα του ΕΚΑΒ εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του έργου που
επιτελούν καθώς και της αναγκαιότητας να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
9. Η διάρκεια του συμβολαίου ορίζεται στο ένα (1) έτος. Ωστόσο διατηρείται το
δικαίωμα να παραταθεί η διάρκεια ισχύος για επιπλέον ένα (1) έτος, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Δ.Σ του ΕΚΑΒ. Τα ασφάλιστρα της κατά παράτασης
διάρκειας θα είναι ίδια με τα αντίστοιχα της αρχικής.
10.Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται ανά τρίμηνο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Τ.Ε Μηχανικών
2. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ, Δ.Ε. Τεχνικού
3. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ.Ε Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ΙΤΕ 356

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΤΗ 611

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΤΗ 612

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΤΗ 613

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΤΗ 614

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΤΗ 615

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΤΗ 616

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΤΗ 617

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΤΗ 618

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΤΗ 619
ΚΗΗ
1001
ΚΗΗ
1002
ΚΗΗ
1003
ΚΗΗ
1004
ΚΗΗ
1005
ΚΗΗ
1006
ΚΗΗ
1036
ΚΗΗ
1039
ΚΗΗ
1041
ΚΗΗ
1045
ΚΗΗ
1046
ΚΗΗ
1047
ΚΗΗ
1048
ΚΗΗ
1049
ΚΗΗ
1050
ΚΗΗ
1055
ΚΗΗ
1060

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

429

ΚΗΙ 6391

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

430

ΚΗΙ 6393

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

431

ΚΗΙ 6394

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

432

ΚΗΙ 6396

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

433

ΚΗΙ 6399

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

434

ΚΗΙ 6401

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

435

ΚΗΙ 6402

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

436

ΚΗΙ 6403

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

437

ΚΗΙ 6404

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

438

ΚΗΙ 6408

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

439

ΚΗΙ 6409

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

440

ΚΗΙ 6410

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

441

ΚΗΙ 6414

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

442

ΚΗΙ 6415

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

443

ΚΗΙ 6418

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

444

ΚΗΙ 6419

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

445

ΚΗΙ 6420

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΖΚΚ 035

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΗ 470

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΗ 471

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΗΜ 864

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΗΜ 865

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΗΜ 866

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΗΜ 867

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΗΜ 868

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΗΜ 869

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΗΜ 870

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΗΜ 871

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΗΜ 872

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΗΜ 873

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΗΜ 874

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΗΜ 875

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΟ 766

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΤΕ 354

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΤΕ 355

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΗΙ 6353

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΗΙ 6356

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6357

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 6360

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 6362

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6363
ΚΗΙ 6364

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6365
ΚΗΙ 6366

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6367

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΗΙ 6368

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΗΙ 6370

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6372

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6374
ΚΗΙ 6375

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

ΚΗΙ 6376

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΗΙ 6378

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 6379

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6380

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 6381

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΗΙ 6382

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΗΙ 6383

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 6384

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΗΙ 6385

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6387

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 6388

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6389

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΗΙ 6390

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ΚΗΗ
1061
ΚΗΗ
1062
ΚΗΗ
1064
ΚΗΗ
1065
ΚΗΗ
1066
ΚΗΗ
1067
ΚΗΗ
1068
ΚΗΗ
1069
ΚΗΗ
1070
ΚΗΗ
1071
ΚΗΗ
1072
ΚΗΗ
1073
ΚΗΗ
1074
ΚΗΗ
1075
ΚΗΗ
1076
ΚΗΗ1078
ΚΗΗ
1275
ΚΗΗ
1300
ΚΗΗ
1301
ΚΗΗ
1355
ΚΗΗ
1356
ΚΗΗ
1357
ΚΗΗ
1358
ΚΗΗ
1359
ΚΗΗ
1364
ΚΗΗ
1365
ΚΗΗ
1366
ΚΗΗ
1367
ΚΗΗ
1368
ΚΗΗ
1391
ΚΗΗ
1468
ΚΗΗ
1486
ΚΗΗ
1526
ΚΗΗ
1527
ΚΗΗ
1528
ΚΗΗ
1529
ΚΗΗ
1530
ΚΗΗ
1532
ΚΗΗ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

446

ΚΗΙ 6423

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

447

ΚΗΙ 6424

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

448

ΚΗΙ 6425

ΕΚΑΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

449

ΚΗΙ 6429

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

450

ΚΗΙ 6430

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

451

ΚΗΙ 6432

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

452

ΚΗΙ 6433

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

453

ΚΗΙ 6437

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

454

ΚΗΙ 6439

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

455

ΚΗΙ 6440

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

456

ΚΗΙ 6441

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

457

ΚΗΙ 6442

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

458

ΚΗΙ 6445

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

459

ΚΗΙ 6447

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

460
461

ΚΗΙ 6448

ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΗΙ 6450

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

462

ΚΗΙ 6452

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

463

ΚΗΙ 6454

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

464

ΚΗΙ 6455

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

465

ΚΗΙ 6457

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

466

ΚΗΙ 6458

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

467

ΚΗΙ 6459

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

468

ΚΗΙ 6460

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

469

ΚΗΙ 6464

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

470

ΚΗΙ 6467

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

471

ΚΗΙ 6469

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

472

ΚΗΙ 6470

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

473

ΚΗΙ 6471

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

474

ΚΗΙ 6472

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

475

ΚΗΙ 6473

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

476

ΚΗΙ 6474

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

477

ΚΗΙ 6475

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

478

ΚΗΙ 6477

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

479

ΚΗΙ 6479

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

480

ΚΗΙ 6480

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

481

ΚΗΙ 6484

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

482

ΚΗΙ 6485

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

483
484

ΚΗΙ 6486

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΙ 6487

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

ΚΗΗ
1535
ΚΗΗ
1938
ΚΗΗ
1939
ΚΗΗ
2020
ΚΗΗ
2022
ΚΗΗ
2025
ΚΗΗ
2094
ΚΗΗ
3092
ΚΗΗ
3336
ΚΗΗ
3519
ΚΗΗ
3530
ΚΗΗ
3930
ΚΗΗ
3931
ΚΗΗ
4010
ΚΗΗ
4056
ΚΗΗ
4092
ΚΗΗ
4108
ΚΗΗ
4346
ΚΗΗ
4348
ΚΗΗ
4503
ΚΗΗ
4529
ΚΗΗ
4548
ΚΗΗ
4558
ΚΗΗ
4559
ΚΗΗ
4560
ΚΗΗ
4561
ΚΗΗ
5094
ΚΗΗ
5095
ΚΗΗ
5096
ΚΗΗ
5099
ΚΗΗ
5149
ΚΗΗ
5265
ΚΗΗ
5300
ΚΗΗ
5341
ΚΗΗ
5364
ΚΗΗ
5436
ΚΗΗ
5440
ΚΗΗ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

485

ΚΗΙ 6488

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

486

ΚΗΙ 6489

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

487

ΚΗΙ 6490

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

488

ΚΗΙ 6491

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

489

ΚΗΙ 6492

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

490

ΚΗΙ 6493

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

491

ΚΗΙ 6782

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

492

ΚΗΙ 6783

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

493

ΚΗΙ 6925

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

494

ΚΗΙ 6926

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

495

ΚΗΙ 6927

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

496

ΚΗΙ 6928

ΕΚΑΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

497

ΚΗΙ 6929

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

498

ΚΗΙ 6931

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

499

ΚΗΙ 6932

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

500

ΚΗΙ 6962

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

501

ΚΗΙ 6963

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

502

ΚΗΙ 6964

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

503

ΚΗΙ 6965

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

504

ΚΗΙ 6966

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

505

ΚΗΙ 6967

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

506

ΚΗΙ 6969

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

507

ΚΗΙ 6970

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

508

ΚΗΙ 6971

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

509

ΚΗΙ 6973

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

510

ΚΗΙ 6975

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

511

ΚΗΙ 6976

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

512

ΚΗΙ 6978

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

513

ΚΗΙ 6980

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

514

ΚΗΙ 6989

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

515

ΚΗΙ 7091

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

516

ΚΗΙ 7094

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

517

ΚΗΙ 7928

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

518

ΚΗΙ 8000

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

519

ΚΗΙ 8194

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

520

ΚΗΙ 8299

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

521
522

ΚΗΙ 8300

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 8420

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

ΚΗΗ
5658
ΚΗΗ
5806
ΚΗΗ
5807
ΚΗΗ
5807
ΚΗΗ
5820
ΚΗΗ
5953
ΚΗΗ
5955
ΚΗΗ
5957
ΚΗΗ
5959
ΚΗΗ
5961
ΚΗΗ
5962
ΚΗΗ
5963
ΚΗΗ
5964
ΚΗΗ
5965
ΚΗΗ
6562
ΚΗΗ
6599
ΚΗΗ
6599
ΚΗΗ
6677
ΚΗΗ
6731
ΚΗΗ
7155
ΚΗΗ
7182
ΚΗΗ
7183
ΚΗΗ
7184
ΚΗΗ
7186
ΚΗΗ
7187
ΚΗΗ
7188
ΚΗΗ
7189
ΚΗΗ
7190
ΚΗΗ
7191
ΚΗΗ
7192
ΚΗΗ
7194
ΚΗΗ
7195
ΚΗΗ
7196
ΚΗΗ
7197
ΚΗΗ
7199
ΚΗΗ
7200
ΚΗΗ
7201
ΚΗΗ

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

523

ΚΗΙ 8549

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

524

ΚΗΙ 8587

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

525

ΚΗΙ 8593

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

526

ΚΗΙ 8672

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

527

ΚΗΙ 8932

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

528

ΚΗΙ 9218

EKAB ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

529

ΚΗΙ 9239

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

530

ΚΗΙ 9278

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

531

ΚΗΙ 9279

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

532

ΚΗΙ 9280

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

533

ΚΗΙ 9298

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

534

ΚΗΙ 9298

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

535

ΚΗΙ 9334

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

536

ΚΗΙ 9769

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

537

ΚΗΙ 9771

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

538

ΚΗΙ 9778

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

539

ΚΗΙ 9921

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

540

ΚΗΙ 9922

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

541

ΚΗΙ 9929

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

542

ΚΗΙ 9931

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

543

ΚΗΙ 9933

ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

544

ΚΗΙ 9934

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

545

ΚΗΙ 9935

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

546

ΚΗΙ 9937

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

547

ΚΗΙ 9938

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

548

ΚΗΙ 9948

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

549

ΚΗΙ 9949

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

550

ΚΗΙ 9951

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

551

ΚΗΙ 9952

ΕΚΑΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

552

ΚΗΙ 9953

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

553

ΚΗΙ 9954

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

554

ΚΗΙ 9956

ΕΚΑΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

555

ΚΗΙ 9957

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

556

ΚΗΙ 9958

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

557

ΚΗΙ 9959

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

558

ΚΗΙ 9960

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

559
560

ΚΗΙ 9961

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΗΙ 9962

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

ΚΗΗ
7203
ΚΗΗ
7204
ΚΗΗ
7205
ΚΗΗ
7206
ΚΗΗ
7207
ΚΗΗ
7208
ΚΗΗ
7209
ΚΗΗ
7210
ΚΗΗ
7211
ΚΗΗ
7213
ΚΗΗ
7214
ΚΗΗ
7215
ΚΗΗ
7216
ΚΗΗ
7217
ΚΗΗ
7218
ΚΗΗ
7219
ΚΗΗ
7220
ΚΗΗ
7221
ΚΗΗ
7222
ΚΗΗ
7223
ΚΗΗ
7224
ΚΗΗ
7225
ΚΗΗ
7226
ΚΗΗ
7227
ΚΗΗ
7228
ΚΗΗ
7229
ΚΗΗ
7230
ΚΗΗ
7231
ΚΗΗ
7233
ΚΗΗ
7234
ΚΗΗ
7235
ΚΗΗ
7236
ΚΗΗ
7237
ΚΗΗ
7239
ΚΗΗ
7240
ΚΗΗ
7241
ΚΗΗ
7242
ΚΗΗ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

561

ΚΗΙ 9963

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

562

ΚΗΙ 9964

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

563

ΚΗΙ 9966

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

564

ΚΗΙ 9967

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

565

ΚΗΙ 9968

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

566

ΚΗΙ 9969

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

567

ΚΗΙ 9970

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

568

ΚΗΙ 9971

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

569

ΚΗΙ 9972

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

570

ΚΗΙ 9973

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

571

ΚΗΙ 9974

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

572

ΚΗΙ 9975

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

573

ΚΗΙ 9977

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

574

ΚΗΙ 9978

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

575

ΚΗΙ 9979

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

576

ΚΗΙ 9980

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

577

ΚΗΙ 9982

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

578

ΚΗΙ 9983

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

579

ΚΗΙ 9984

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

580

ΚΗΙ 9986

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

581

ΚΗΙ 9987

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

582

ΚΗΙ 9988

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

583

ΚΗΙ 9989

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

584

ΚΗΙ 9990

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

585

ΚΗΙ 9991

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

586

ΚΗΙ 9992

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

587

ΚΗΙ 9993

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

588

ΚΗΙ 9994

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

589

ΚΗΙ 9995

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

590

ΚΗΙ 9996

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

591

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

592

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

593

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

594

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

595

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

596

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

597
598

ΚΗΙ 9999
ΚΗΟ
1484
ΚΗΟ
1830
ΚΗΟ
1842
ΚΗΟ
2013
ΚΗΟ
2257
ΚΗΟ
2603

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
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ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
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2706

214

ΚΗΗ
7244
ΚΗΗ
7245
ΚΗΗ
7246
ΚΗΗ
7247
ΚΗΗ
7248
ΚΗΗ
7249
ΚΗΗ
7431
ΚΗΗ
7432
ΚΗΗ
7433
ΚΗΗ
7451
ΚΗΗ
7452
ΚΗΗ
7453
ΚΗΗ
7454
ΚΗΗ
7455
ΚΗΗ
7456
ΚΗΗ
7457

215

ΚΗΙ 1066

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

615

216

ΚΗΙ 1088

616

217

ΚΗΙ 1484

218

ΚΗΙ 1485

219

ΚΗΙ 1486

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

220

ΚΗΙ 1737

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

620

221

ΚΗΙ 2017

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

621

222

ΚΗΙ 2309

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

622

223

ΚΗΙ 2579

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

623

224

ΚΗΙ 2705

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

624

225

ΚΗΙ 2749

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

625

226

ΚΗΙ 2777

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

626

227

ΚΗΙ 2778

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

627

228

ΚΗΙ 2807

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

628

229

ΚΗΙ 2815

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

629

230

ΚΗΙ 2826

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

630

231

ΚΗΙ 3223

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

631

232

ΚΗΙ 3224

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

632

233

ΚΗΙ 3225

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

633

234

ΚΗΙ 3226

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

634

235
236

ΚΗΙ 3229

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 3231

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

635
636

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

599

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

600

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

601

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

602

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

603

ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

604

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

605

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

606

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

607

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

608

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

609

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

610

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

611

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

612

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

613

ΑΘΗΝΑ

614

617
618
619
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ΚΗΟ
3196
ΚΗΟ
3213
ΚΗΟ
3232
ΚΗΟ
3257
ΚΗΟ
3276
ΚΗΟ
3279
ΚΗΟ
3284
ΚΗΟ
3286
ΚΗΟ
3301
ΚΗΟ
3313
ΚΗΟ
3317
ΚΗΟ
3321
ΚΗΟ
3333
ΚΗΟ
3349
ΚΗΟ
3350
ΚΗΟ
3352
ΚΗΟ
3359
ΚΗΟ
3458
ΚΗΟ
5263
ΚΗΟ
5264
ΚΗΟ
5265
ΚΗΟ
5266
ΚΗΟ
5267
ΚΗΟ
5268
ΚΗΟ
5270
ΚΗΟ
5271
ΚΗΟ
5274
ΚΗΟ
5275
ΚΗΟ
5276
ΚΗΟ
5277
ΚΗΟ
5278
ΚΗΟ
5279
ΚΗΟ
5280
ΚΗΟ
5281
ΚΗΟ
5282
ΚΗΟ
5283
ΚΗΟ
5284
ΚΗΟ

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
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5285

237

ΚΗΙ 3233

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

637

238

ΚΗΙ 3236

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

638

239

ΚΗΙ 3237

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

639

240

ΚΗΙ 3238

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

640

241

ΚΗΙ 3239

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

641

242

ΚΗΙ 3241

642

243

ΚΗΙ 3242

ΕΚΑΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

244

ΚΗΙ 3243

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

644

245

ΚΗΙ 3245

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

645

246

ΚΗΙ 3247

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

646

247

ΚΗΙ 3264

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

647

248

ΚΗΙ 3266

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

648

249

ΚΗΙ 3268

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

649

250

ΚΗΙ 3269

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

650

251

ΚΗΙ 3279

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

651

252

ΚΗΙ 3280

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

652

253

ΚΗΙ 3282

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

653

254

ΚΗΙ 3284

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

654

255

ΚΗΙ 3293

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

655

256

ΚΗΙ 3294

ΕΚΑΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

656

257

ΚΗΙ 3302

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

657

258

ΚΗΙ 3304

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

658

259

ΚΗΙ 3305

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

659

260

ΚΗΙ 3306

ΕΚΑΒ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

660

261

ΚΗΙ 3308

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

661

262

ΚΗΙ 3309

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

662

263

ΚΗΙ 3311

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

663

264

ΚΗΙ 3323

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

664

265

ΚΗΙ 3324

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

665

266

ΚΗΙ 3326

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

666

267

ΚΗΙ 3327

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

667

268

ΚΗΙ 3348

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

668

269

ΚΗΙ 3349

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

669

270

ΚΗΙ 3350

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

670

271

ΚΗΙ 3366

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

671

272

ΚΗΙ 3405

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

672

273
274

ΚΗΙ 3435

ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

ΚΗΙ 3441

ΕΚΑΒ

673
674

643
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ΚΗΟ
5286
ΚΗΟ
5287
ΚΗΟ
5288
ΚΗΟ
5289
ΚΗΟ
5290
ΚΗΟ
5291
ΚΗΟ
5292
ΚΗΟ
5293
ΚΗΟ
5294
ΚΗΟ
5295
ΚΗΟ
5296
ΚΗΟ
5297
ΚΗΟ
5298
ΚΗΟ
5299
ΚΗΟ
5300
ΚΗΟ
7223
ΚΗΟ
7232
ΚΗΟ
7282
ΚΗΟ
7285
ΚΗΟ
9583
ΚΗΟ
9835
ΚΗΟ
9843
ΚΗΥ
1697
ΚΗΥ
3232
ΚΗΥ
3766
ΚΗΥ
3809
ΚΗΥ
3987
ΚΗΥ
4180
ΚΗΥ
4184
ΚΗΥ
4643
ΚΗΥ
5041
ΚΗΥ
5125
ΚΗΥ
5126
ΚΗΥ
5131
ΚΗΥ
5574
ΚΗΥ
6151
ΚΗΥ
6195
ΚΗΥ

ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΕΥΒΟΙΑΣ
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6234

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

275

ΚΗΙ 3446

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

675

276

ΚΗΙ 3447

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

676

277

ΚΗΙ 3459

ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

677

278

ΚΗΙ 3461

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

678

279

ΚΗΙ 3465

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

679

280

ΚΗΙ 3467

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

680

281

ΚΗΙ 3468

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

681

282

ΚΗΙ 3470

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

682

283

ΚΗΙ 3471

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

683

284

ΚΗΙ 3472

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

684

285

ΚΗΙ 3473

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

685

286

ΚΗΙ 3475

ΕΚΑΒ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

686

287

ΚΗΙ 3476

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ

687

288

ΚΗΙ 3478

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

688

289

ΚΗΙ 3486

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

689

290

ΚΗΙ 3487

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

690

291

ΚΗΙ 3488

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

691

292

ΚΗΙ 3489

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

692

293

ΚΗΙ 3490

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

693

294

ΚΗΙ 3492

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

694

295

ΚΗΙ 3498

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

695

296

ΚΗΙ 3550

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

696

297

ΚΗΙ 3829

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

697

298

ΚΗΙ 3832

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

698

299

ΚΗΙ 5342

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

699

300

ΚΗΙ 5576

700

301

ΚΗΙ 5686

ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

302

ΚΗΙ 5780

EKAB MΥΤΙΛΗΝΗΣ

702

303

ΚΗΙ 5854

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

703

304

ΚΗΙ 5855

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

704

305

ΚΗΙ 5856

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ

705

306

ΚΗΙ 6010

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

706

307

ΚΗΙ 6021

ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

707

308

ΚΗΙ 6070

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

708

309

ΚΗΙ 6153

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

709

310

ΚΗΙ 6154

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

710

311
312

ΚΗΙ 6155

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΗΙ 6156

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

711
712

701
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ΚΗΥ
6236
ΚΗΥ
6413
ΚΗΥ
6415
ΚΗΥ
7536
ΚΗΥ
8092
ΚΗΥ
8115
ΚΗΥ
8388
ΚΗΥ
8404
ΚΗΥ
8407
ΚΗΥ
8411
ΚΗΥ
8436
ΚΗΥ
8439
ΚΗΥ
8440
ΚΗΥ
8442
ΚΗΥ
8443
ΚΗΥ
8444
ΚΗΥ
8449
ΚΗΥ
8450
ΚΗΥ
8451
ΚΗΥ
8452
ΚΗΥ
8453
ΚΗΥ
8454
ΚΗΥ
8457
ΚΗΥ
8459
ΚΗΥ
8460
ΚΗΥ
8461
ΚΗΥ
8485
ΚΗΥ
8489
ΚΗΥ
8556
ΚΗΥ
8557
ΚΗΥ
8558
ΚΗΥ
8559
ΚΗΥ
8560
ΚΗΥ
8562
ΚΗΥ
8563
ΚΗΥ
8564
ΚΗΥ
8573
ΚΗΥ

EKAB ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΑΒ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και
υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις:
α. Το ΕΚΑΒ, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής :
1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και
επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.
2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν
«ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το
αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
β. Ο οικονομικός φορέας:
1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το
αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα
πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο
κατάλληλο σημείο.
3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι
πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε
μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως
αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης
PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα
δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον
Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
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4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει
υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ,
Αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf, είτε με το ανέβασμα του
αρχείου
.xml
στην
ιστοσελίδα
που
το
δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).
 Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες
κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε
οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας:
α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο
διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και
υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.
β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο
διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να
μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με
χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία
από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων
οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ),
πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.
δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα
ακόλουθα:
(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα
εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του οικονομικού φορέα
για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με
τις προβλέψεις των παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου
(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο
οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα
σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των
προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.
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(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα
υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του
παρόντος άρθρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Οικονομική Προσφορά για …..
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή Μονάδας ανά όχημα
(για ένα έτος)

Παροχή
οδικής
βοήθειας για
το σύνολο των
υπηρεσιακών
οχημάτων του
ΕΚΑΒ

Έως 1100
ανάλογα με
τις
υπηρεσιακές
ανάγκες

(δίτροχων και
τετράτροχων)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, Τ.Κ.11527
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης
εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο
διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για ……………………………...σύμφωνα με τη
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση
μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σελίδα 55

ΑΔΑ: ΩΧ0ΑΟΡ1Π-ΒΡΡ

17PROC002076968 2017-10-12

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.)
Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, Τ.Κ.11527
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....
ΓΙΑ…………..ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης
εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της με αριθμ……… σύμβασης που θα υπογραφεί μαζί σας για την
…………………..(αρ. δ/ξης……/…../….) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ αξίας ΕΥΡΩ αυτής.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύμβασης
(Ανήκει στη διακήρυξη 2Α /2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.&
.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

AΔΑΜ:
Αρ. Σύμβασης:
Aριθμ.
ριθμ. Έγκρισης:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Στην Αθήνα σήμερα την …………………………… οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο
ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κάτοικος Αθηνών, ενεργών εν προκειμένω
ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του εδρεύοντος στην Αθήνα Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ», δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 3 αποφ. Υπουργού Υγείας Πρόνοιας
Πρόνο
και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αριθμ. 4β/9919/Φ25/16-2-1993
4β/9919/Φ25/16 1993 (ΦΕΚ 125Β/5-3-1993)
125Β/5
«περί ορισμού αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κλπ», αφού
έλαβε υπόψη του τα εξής:
α) την υπ’ αριθμ…………………………………… απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ περί εγκρίσεως της
σχετικής προμήθειας,
β) τον α/α του βιβλίου εγκρίσεων και εντολής πληρωμών
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ…………………………………………………………………………….με ΑΔΑ:
……………………………………………..κατακυρωτικής αποφάσεως του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ και
αφετέρου
ο
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
του ………………………… κάτοικος ………………………………………………. με
στοιχεία αστυν.ταυτότητας …………………………. ενεργών εν προκειμένω ως νόμιμος
εκπρόσωπος
/πληρεξούσιος
της
εταιρίας
με
την
επωνυμία
………………………………………………..
εδρεύουσας
στο
…………………………………………………και
…………………και νομίμως εκπροσωπούμενης με Α.Φ.Μ.
…………………………………… της Δ.Ο.Υ. ……………………………….. όπως προκύπτει από τα
συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, ήτοι:
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Ι. Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ με την υπ’ αριθμ. ……………..
διακήρυξη, προκήρυξε διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την
ασφάλιση οδικής βοήθειας των οχημάτων του ΕΚΑΒ, ο οποίος διενεργήθηκε την
………………………. ενώπιον της προς τούτο συσταθείσης Επιτροπής, η οποία με το
υπ΄αριθμ. …………………………………….. πρακτικό της, αποφάνθηκε υπέρ της εταιρίας
«…………………………………………».
Ήδη κατακυρωθέντος του παραπάνω διαγωνισμού με την ανωτέρω κατακυρωτική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., ο πρώτος των συμβαλλομένων
ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με την ιδιότητα που παρίσταται στην
παρούσα,
αναθέτει
εις
τον
αφετέρου
συμβαλλόμενο
«……………………………………………………………..» καλούμενο εφεξής ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ο
οποίος αποδέχεται να προμηθεύσει και παραδώσει στο Ε.Κ.Α.Β. τα παρακάτω είδη
με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ασφάλιση οδικής βοήθειας των
οχημάτων του ΕΚΑΒ (δίτροχων και τετράχρονων) για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ,
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς
του αναδόχου):
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΑΝΑ
ΟΧΗΜΑ (ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ:
(ολογράφως):
(αριθμητικώς):
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ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
2.1 Oι καλύψεις οδικής βοήθειας αφορούν όλα τα οχήματα του ΕΚΑΒ, όπως
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.
2.2 Η παραλαβή και η καλή εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό
αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής .
2.3 Η παραλαβή των εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης που
είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών χωρίς καμία
τωρινή ή μελλοντική οικονομική απαίτηση από τον Φορέα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τα ασφάλιστρα θα πληρώνονται ανά τρίμηνο. Η πληρωμή του συμβατικού
τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν 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% (αρ. 375 του 4412/16) 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. 4412/2016, εφόσον έχει τεθεί σε
ισχύ.
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 (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
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δ) Κράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας η οποία παρακρατείται επί του ποσού του
τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού
υπέρ τρίτου (άρθρο 3 του ν. 3580/2007).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις των παραγράφων α) και γ) υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΚΑΒ, με
Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 0892Α και βαραίνει το οικονομικό έτος 2018 για
165.000,0€ και το οικονομικό έτος 2019 για 165.000,00€. Συγκεκριμένα υπάρχει η
με αριθμ. πρωτ. Β2α/64714/29-08-2017 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του
Υπουργείου Υγείας.
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και η πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
− Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά
τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΕΚΑΒ.
− Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ΕΚΑΒ οιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
− Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν
συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως
οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες
υποχρεώσεις.
− Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη παροχή
υπηρεσιών , που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς
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προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της
σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως είναι για ένα (1) έτος, αρχόμενο από την
υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και μέχρι........
Διατηρείται το δικαίωμα να παραταθεί η διάρκεια ισχύος για επιπλέον ένα (1) έτος,
κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες
με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική
Νομοθεσία κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του
Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις
που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία
το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) όμοια
αντίγραφα, τα οποία, αφού υπογράφηκαν αρμοδίως, έλαβε ο καθένας των
συμβαλλομένων ανά ένα όμοιο υπογεγραμμένο.

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.

Ο ΑΝAΔΟΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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