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 ΑΡΣΙΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΗ ΝΕΩΝ 

   

Ταχ. ∆/νση : Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία 

Ταχ. Κώδικας : 54625 Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες : Ισαάκ Ξανθόπουλος 

Τηλέφωνο : 2310‐526150 

FAX : 2310‐552813 

Ηλεκτρ. δ/νση  : infothes@arsis.gr 

Ιστοχώρος : www.arsis.gr 

 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN  - ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ» 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  

Προϋ   Προϋπολογισμός: 50.000,00 (πενήντα  χιλιάδες ) ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τέλους 

μεταβίβασης, τελών κυκλοφορίας και βαφής διακριτικών λoγοτύπων  

Διαδικασία ανάθεσης: Διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Τόπος Παράδοσης: Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΑΡΣΙΣ , Λ.Σοφού 26 και Εγνατία, 54625 

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  

προσφορών 

Δευτέρα  22 Αυγούστου 2016 , ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος υποβολής προσφορών: ΑΡΣΙΣ , Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία , 54625, Θεσσαλονίκη 

Δημοσίευση : Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί για είκοσι μία ( 21) ημερολογιακές  ημέρες 

στην ιστοσελίδα  της ΑΡΣΙΣ . www.arsis.gr. 

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης, γυναίκες και άντρες, μέσω του διαδικτυακού 

τόπου θα πρέπει  κατά  την  παραλαβή  της  να  συμπληρώνουν  το  σχετικό 

ηλεκτρονικό  έντυπο  (την  αντίστοιχη  φόρμα)  με  τα  στοιχεία  των 

ενδιαφερομένων , γυναικών και αντρών (όπως  επωνυμία,  διεύθυνση,  ΤΚ,  

επάγγελμα, 

τηλέφωνο,  φαξ,  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου)  και  να  
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αποστέλλεται  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  

 infothes@arsis.gr έτσι  ώστε  η  Αναθέτουσα  Αρχή  να  έχει  

 στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων  

παρέλαβαν, γυναικών και αντρών τη Διακήρυξη, για την περίπτωση  

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία   

ή  διευκρινίσεις  επ’  αυτής.  Για  τυχόν  ελλείψεις  στη συμπλήρωση 

 των ανωτέρω στοιχείων την ευθύνη φέρει η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος. 
 

Χρηματοδότηση : Η δράση υλοποιείται με την χρηματοδότηση από το Funded by The 

European Commission, under the reference: 2016/00996/RQ/01/04 and 

the Grant Agreement No: ECHO/-EU/BUD/2016/01007 
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ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης χρησιμοποιούνται και οι ακόλουθοι όροι:  

Ανάδοχος: Η/Ο υποψήφια/ος Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με 

τηνΑναθέτουσα Αρχή. 

Αναθέτουσα Αρχή: Η οργάνωση  ΑΡΣΙΣ.που προκηρύσσει τον παρόντα διαγωνισμό και 

πιο συγκεκριμένα το παράτημα της Θεσσαλονίκης  Πτολεμαίων 35, 54630  

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που η/ο υποψήφια/ος Ανάδοχος με δήλωσή του διορίζει ως 

αρμόδια/ογια την παραλαβή των κοινοποιήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς 

την/τον υποψήφια/ο Ανάδοχο. Στη δήλωση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία της 

/του Αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax 

κλπ). 

Εκπρόσωπος: Η/Ο υπογράφουσα/ων την προσφορά–στην περίπτωση που αυτή δεν 

υπογράφεταιαπό την/τον ίδια/ο την/ον υποψήφια/ο Ανάδοχο – που μπορεί να είναι 

η/ο νόμιμος εκπρόσωπος της/του υποψήφιας/ου Αναδόχου, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο, γυναίκα ή άντρας,  από την/τον υποψήφια/ο Ανάδοχο ή την/τον 

νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη των 

τεχνικώνπροδιαγραφών και των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού, τη 

δημοσίευσή της και την διενέργεια του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συστήνεται σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών: Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποσφράγιση 

καιαξιολόγηση των προσφορών καθώς και την υποβολή πρακτικών αξιολόγησης προς 

το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η Επιτροπή συστήνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Ανάθεσης Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης: Η Επιτροπή είναι αρμόδια για 

τηνπαρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και την τήρηση των 

συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της/του Αναδόχου, καθώς και για την παραλαβή 

και πιστοποίηση των παρεχομένων προϊόντων. Η Επιτροπή συστήνεται σύμφωνα με 

τον Κανονισμό Ανάθεσης Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ημέρες: Νοούνται πάντα οι ημερολογιακές,εκτός αν ρητά αναφέρονται στην παρούσα 

«εργάσιμες». 
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Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η 

τελικήεπιλογή της/του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Όργανο Λήψης Αποφάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΡΣΙΣ το οποίο αποφασίζει 

για τηνκατακύρωση ή μη του διαγωνισμού και για τις απαντήσεις επί των προσφυγών, 

μετά από εμπεριστατωμένες εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών. 

Προϋπολογισμός: Το εκτιμώμενο ποσό από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για 

τηνυλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. 

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της/του 

Αναδόχου,ηοποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 

 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και οι πίνακες περιεχομένων 

τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία 

της Προκήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 1: Περιβάλλον του έργου 

 

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  ιδρύθηκε το 1992, βάσει 

καταστατικού που καταχωρήθηκε στα αρχεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 

17904/16.10.1992. Με τροποποίηση του καταστατικού που δημοσιεύτηκε αρμοδίως 

στις 12/3/2014 στο Πρωτοδικείο Αθηνών (194/2014) ρυθμίστηκαν θέματα 

προσαρμογής σε διαπιστωμένες ανάγκες της αστικής εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

Σκοπός της οργάνωσης είναι κυρίως η πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης των 

νέων μέσω της προετοιμασίας και προσφοράς υπηρεσιών πολύπλευρης υποστήριξης 

για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.  

Η ΑΡΣΙΣ και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής την 

«Υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών 

προγραμμάτων». Η ΑΡΣΙΣ διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

Σκοπός του έργου 

Το παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΑΡΣΙΣ προμηθεύεται δύο επιβατικά VAN (ένα εννιά 

επιβατών και ένα επτά επιβατών) για τις ανάγκες του προγράμματος Support to 

Refugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid - Mobility Solution 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια δύο VAN επιβατικών  , 9 επιβατών το πρώτο 

και 7 επιβατών το δεύτερο , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της δράσης 

Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model -  Rapid  Mobility 

Solution .  Στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

παρούσης αναφέρονται τα στοιχεία. 

Διάρκεια του έργου 

Η διάρκεια του Έργου ορίζεται έως τις 31/05/2017 από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης.  

Προϋπολογισμός του έργου 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Funded by The European Commission, under the 

reference: 2016/00996/RQ/01/04 and the Grant Agreement No: ECHO/-

EU/BUD/2016/01007 
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Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη, για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί , στο ποσό 

των 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, τέλους μεταβίβασης, τελών 

κυκλοφορίας και βαφής διακριτικών λογότυπων ). 

 

Συμβατικά στοιχεία  

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος 

τους) είναι : -  

Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Ο προϋπολογισμός προσφοράς  

 

ΑΡΘΡΟ 3‐ Νομικό πλαίσιο 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Κανονισμού Ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών της ΑΡΣΙΣ 

2. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη προγραμματική περίοδο 2014‐ 2020». 

3. Του Κανονισμού (ΕΚ)213/2008 της 28ης Νοεμβρίου 2007 «για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ)2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

του κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV». 

4. Του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 

την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό846/2009.  

5. Του ΕΚ 1303/2013, και του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014 ως προς τις διατάξεις 

περί δημοσιότητας. 

6. Της 81986/ΕΥΘΥ712/2015 (ΦΕΚ 1822Β/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014‐2020 − Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 
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ΑΡΘΡΟ 4: Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να είναι γραπτές σφραγισμένες και να κατατεθούν, απευθείας 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα  22 Αυγούστου2016 και ώρα 10:00 π.μ. στην 

έδρα του παραρτήματος Θεσσαλονίκης , Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία , 54625 , ως 

ακολούθως: 

α) Αυτοπροσώπως από την/τον ίδια/ο την/τον επιχειρηματία σε περίπτωση Ατομικής 

επιχείρησης. 

β) Από τους διαχειριστές ,γυναίκες και άντρες, των Προσωπικών Εταιρειών και των 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή από άλλη/ο νόμιμα εξουσιοδοτημένη/ο πρόσωπο 

εφοδιασμένη/ο με το παραστατικό εκπροσώπησης 

γ) Από τους νόμιμους εκπροσώπους, γυναίκες ή άντρες,  των Ανωνύμων Εταιρειών και 

των Συνεταιρισμών, ή από άλλη/ο νόμιμα εξουσιοδοτημένη/ο πρόσωπο εφοδιασμένη/ 

με το παραστατικό εκπροσώπησης. 

δ) Σε περίπτωση Ένωσης και Κοινοπραξίας είτε από όλα τα μέλη της Ένωσης και όλους 

τους κοινοπρακτούντες, γυναίκες ή άντρες, είτε από κοινό εκπρόσωπο τους διορισμένο 

με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

2. Μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας παραλαβής δεν θα γίνεται δεκτή καμιά άλλη 

προσφορά, ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αν συνεχίζεται η παράδοση 

τους χωρίς διακοπή. 

3. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών θα γίνει από την Επιτροπή 

Προμηθειών την ίδια ημέρα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής όλων των 

φακέλων. 

Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 

Το πλήρες κείμενο του τεύχους διατίθεται μέσω του Διαδικτύου σε ηλεκτρονική μορφή 

στις εξής διευθύνσεις: 

 

Στον ιστότοπο της ΑΡΣΙΣ. Α.Ε. http://www.arsis.gr 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι,  γυναίκες και άντρες,  να παραλάβουν το τεύχος, 

μπορούν να απευθύνονται στην ΑΡΣΙΣ, στη διεύθυνση Λ.Σοφού 26 και Εγνατία, 54625 

Θεσσαλονίκη, στον κ. Ισαάκ Ξανθόπουλο, στον 1ο όροφο, τηλ: 2310‐526150, φαξ:2310-

552813, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00. 

 

Για την παραλαβή του τεύχους δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες το 

τεύχος, γυναίκες και άντρες , θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία 

ενδιαφερομένης/ου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, e‐mail) και υποχρεούνται να 
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ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας. Σε 

περίπτωση που οι παραλήπτες, γυναίκες και άντρες,  του Τεύχους Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται 

να ζητήσουν από την Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμών νέο πλήρες αντίγραφο. 

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παρεληφθέντος αντιγράφου του Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους, γυναίκες και άντρες,  ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά 

με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5‐Δικαιολογητικά συμμετοχής 

5.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι προσφέροντες ,γυναίκες και άντρες, υποχρεούνται να υποβάλουν μόνο μια 

υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 

αποκλεισμού του διαγωνισμού. 

 Η δήλωση χρονολογείται σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ή της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενώ δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. 

  

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης   

Με την παρούσα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου 

i. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή 

ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 

195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 

77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
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για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ii.  Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει 

κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ- πτωχευτική διαδικασία, εξυγίανση 

ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). Δεν τελώ υπό 

κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ω. 

1892/1990, όπως ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

και επίσης, ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

iii. Είναι εγγεγραμμένη/ος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή ότι έχει προβεί σε 

έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή επαγγελματική 

δραστηριότητα. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα 

στα Μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό τους επάγγελμα. 

iv. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα.  

v. Δεν έχω κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχη/ος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή 

πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή 

του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας.  

vi.  Δεν τελώ υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων  

vii. Έλαβα σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά  όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του 

έργου και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προσφορά μου είναι ακριβή. 

viii. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που θα απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Οργάνωσης, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του 

διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.  

ix. Θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς της πρόσκλησης 

τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη μου σύμφωνα με τα στην παρούσα οριζόμενα.  

x. Όλα τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 

στους κατασκευαστές για τα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.  

xi. Εγγυώμαι την καλή λειτουργία των οχημάτων και τη συμμόρφωσή τους με τον πίνακα 

τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση 

υπογράφει η/ο κατά περίπτωση νόμιμη/ος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποια/ος έχει κατά 

περίπτωση δικαίωμα και εξουσία δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το παραστατικό 

εκπροσώπησης της εταιρείας). του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) εν ισχύ.  
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xii. Αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 ή τελευταίου δημοσιευμένου 

ισολογισμού (αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στη σύνταξη 

ισολογισμού). 

xiii. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (μέχρι 9 μηνών).  

xiv. Σε περίπτωση Νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα: α. Εάν η προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού ή τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού εν 

ισχύ ή σχετικό ΦΕΚ ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (πρόσφατο, ήτοι τριμήνου) από το οποίο 

προκύπτει το ιστορικό της εταιρείας.  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ 

εκπροσώπησης της εταιρείας β. Εάν η προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: Αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού, από το οποίο να αποδεικνύεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας και 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικό τροποποιήσεων από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 

(τριμήνου). Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

xv. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στις κατωτέρω υπό 

τεχνικές προδιαγραφές 

 

Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι η/ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές 

λειτουργίας της Αναθέτουσας Οργάνωσης και την πολιτική προμηθειών της που στρέφεται κατά της 

παιδικής εργασίας, σέβεται και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού και τα εργασιακά δικαιώματα. 

 

Το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την τεκμηρίωση της προσωπικής 

κατάστασης, των επαγγελματικών προσόντων, της τεχνικής ικανότητας και την 

οικονομικής επιφάνειας παρέχεται μόνο από την/ον οριστικό ανάδοχο .  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 6:  Κριτήρια επιλογής  

Τα δύο οχήματα να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται 

στην έκθεση που συνοδεύει την παρούσα . 

Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν ελεύθερα και σε κατάσταση λειτουργίας το υπό 

προμήθεια υλικό στον χώρο που θα υποδείξει η AΡΣΙΣ. 

Οι οικονομικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχή θα είναι γραμμένα 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι τεχνικές προσφορές θα είναι γραμμένες όπως αναφέροντα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, 

και οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Φάκελος προσφορών 

Περιεχόμενο Τεχνικής – Οικονομικής προσφοράς 
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1. i. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από την/τον προσφέρρουσα/ροντα. Η προσφορά 

μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. 

ii. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή των διαγωνιζομένων , γυναικών ή 

αντρών, ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

iii. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφοράς υπό όρους. 

iv. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους και η έλλειψη των στοιχείων και 

δικαιολογητικών του άρθρου αυτού, αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς να περιέχει τα ακόλουθα: 

Σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 

διαγωνιζόμενου και θα ξεχωρίζει η Τεχνική προσφορά από την Οικονομική Προσφορά 

–και θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στις τεχνικές προσφορές. 

- Θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/86, στην οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα 

προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

- Τονίζεται ότι ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι πλήρης, (θα 

πρέπει να υπάρχει και έντυπο τεχνικό φυλλάδιο),σύμφωνα με τις Τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού, χωρίς ελλείψεις . 

- Θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο συμφωνίας  με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται: 

α) Η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις της ΑΡΣΙΣ των οχημάτων 

β) Η δαπάνη ενδεχόμενων δοκιμών λειτουργίας των οχημάτων. 

γ) Κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 

την προμήθεια σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ) Η/ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε 

άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 

καταβολής τους. Επιπλέον βαρύνεται με τα έξοδα μεταβίβασης, των τελών 

κυκλοφορίας και των διακριτικών έγχρωμων λωρίδων καθώς και της ασφάλισης του 

οχήματος με τις ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για χρονικό διάστημα μέχρι την 

παραλαβή 
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ε) Τα έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, όλες οι 

επιβαρύνσεις και οι φόροι , οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις 

επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα επιβληθούν αναδρομικά, θα βαρύνουν όλες τον 

τελευταίο μειοδότη. 

 

ii. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει : 

Τις τιμές της προσφοράς  αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει 

διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. 

 

Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και να 

έχουν μονογραφή σε κάθε φύλλο, από τον προμηθευτή, όπως αυτός εκπροσωπείται 

στη δημοπρασία. Οι μονογραφές, που πιθανόν θα λείπουν, μπορούν να 

συμπληρωθούν ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των 

προσφορών. 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές των υποψηφίων, γυναικών και αντρών,  στο διαγωνισμό ισχύουν και 

δεσμεύουν τις/τους διαγωνιζόμενες/ους για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων , γυναικών και αντρών, στο διαγωνισμό 

μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  

Η/ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την 

υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για 

όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

1. Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι , γυναίκες και άντρες, 

παρίστανται , ως εξής : 

- Τα φυσικά πρόσωπα παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. 

- Οι ανώνυμες εταιρίες και οι Συνεταιρισμοί εκπροσωπούνται από μέλος του 

διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
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- Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 

εταιρίες εκπροσωπούνται από τα/το διαχειρίστρια/ιστή τους ή από άλλη/ο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένη/ο πρόσωπο. 

- Οι Κοινοπραξίες και Ενώσεις προμηθευτών εκπροσωπούνται είτε από όλους 

τους προμηθευτές ή τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων που 

τις απαρτίζουν, γυναίκες και άντρες,  είτε από κοινό εκπρόσωπό τους, που 

ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

2. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερες από μία εταιρεία, κοινοπραξία 

ή ένωση, ούτε μπορεί να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να συμμετέχει σε 

διαγωνιζόμενη εταιρεία κλπ, ή να είναι μέλος διοικητικού τους συμβουλίου. Στην 

περίπτωση αυτή αποκλείονται οι προσφορές τους, εκτός αν αποσυρθούν και 

παραμείνει μόνο μία. 

3. δεν δύναται επίσης να μετάσχει στη δημοπρασία για λογαριασμό του υπάλληλος 

εταιρείας που συμμετέχει στη δημοπρασία ή σύμβουλοι ειδικοί , που αμείβονται από 

αυτή με οποιοδήποτε τρόπο. 

4. Παραλαβή προσφορών – Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου –Έλεγχος δικαιολογητικών: 

i. Η Επιτροπή Προμηθειών συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους συμμετοχής. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και είναι στη 

διάθεση των αντίστοιχων υποψηφίων προμηθευτών για την παραλαβή τους. 

ii. Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών η/ο 

πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και 

καταγράφεται αυτό στο πρακτικό του διαγωνισμού. 

iii. Η Επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση της αποσφραγίζει ένα-ένα τους 

κυρίως φακέλους της προσφοράς με την σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει το 

περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών, μονογράφει , σφραγίζει και καταχωρεί 

στο πρακτικό όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το φάκελο που περιλαμβάνει 

«Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς», που παραμένουν 

σφραγισμένοι . Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχιστεί και σε επόμενες 

συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται προφορικά 

κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι 

ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής. 

iv. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής, οι διαγωνιζόμενοι εξέρχονται από την 

αίθουσα και η Ε.Π. σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 



 

 

15 

διαγωνισμό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της  διακήρυξης 

από τους συμμετέχοντες και αποκλείει όσους κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Π., η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και 

η/ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό. 

Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Π., 

η διαδικασία συνεχίζεται σε επόμενες συνεδριάσεις και σε νέα δημόσια συνεδρίαση, 

που γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνεται ποιοι έχουν αποκλειστεί 

από το διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής. 

v. Για όσους αποκλείονται από το διαγωνισμό, οι φάκελοι επιστρέφονται χωρίς να 

ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις 

αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την 

έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για 

την υποβολή τους. 

5. Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς – Αξιολόγηση 

Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Π. ή την 

άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, η Επιτροπή Προμηθειών 

σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά οι Διαγωνιζόμενοι, 

γυναίκες ή άντρες που δεν έχουν αποκλειστεί , προβαίνει στην αποσφράγιση της 

Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δ.Σ της  ΑΡΣΙΣ, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την 

υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην 

Επιτροπή Προμηθειών, η οποία σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά 

όσοι δεν αποκλείσθηκαν, αποσφραγίζει τους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς, 

μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο φάκελο και ανακηρύσσει μειοδότη με βάση την έκθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, εκείνον που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει 

στην καταχώριση του αποτελέσματος στο πρακτικό, το οποίο υπογράφει και κλείνει 

,μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων από το Δ.Σ. της ΑΡΣΙΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  : Κριτήρια επάρκειας 
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1. Ως κριτήριο επάρκειας καθορίζεται και η συγκέντρωση τουλάχιστον 60 βαθμών από 

τους υποψηφίους, γυναίκες ή άντρες, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Α  

Κινητήρας 15 

Σύστημα ανάρτησης 5 

Καμπίνα 15 

Ωφέλιμο φορτίο 10 

Εξαρτήσεις 5 

  

 50 

Συντελεστής βαρύτητας 70%  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Β  

Χρόνος παράδοσης 5 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 30 

Παροχή ανταλλακτικών 15 

  

 50 

Συντελεστής βαρύτητας 30%  

 

 Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=0,7* ΒΑ +0,3* ΒΒ όπου ΒΑ καιΒΒ οι 

βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 

Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα 

ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι20% όταν υπερβαίνουν 

τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα 

από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη. Απορρίπτονται οι 

προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Μόνο αν η προσφορά συγκεντρώσει βαθμολογία  τουλάχιστον 60 τότε θα ανοιχτεί η 

οικονομική της προσφορά.   

 

ΑΡΘΡΟ 10: Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού 
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1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από το  Δ.Σ της  

ΑΡΣΙΣ, το οποίο μπορεί , με βάση την εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισμού, να 

κατακυρώσει την προμήθεια σ΄ ένα προμηθευτή και μόνο. 

2. Η Επιτροπή Προμηθειών, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει στο 

Δ.Σ της  ΑΡΣΙΣ: 

α. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

β. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων το διαγωνισμού, όταν το Δ.Σ της  ΑΡΣΙΣ δεν 

χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό 

ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν την ματαίωση. 

3. Αν ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, 

οι συμμετέχοντες σ΄ αυτόν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης . 

4. Η απόφαση του  Δ.Σ της  ΑΡΣΙΣ για την κατακύρωση ή την ενδεχόμενη ακύρωση του 

διαγωνισμού γνωστοποιείται σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά. 

5. Το Δ.Σ της  ΑΡΣΙΣ μπορεί , επίσης, να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα και να 

δημοπρατήσει πάλι την προμήθεια με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να 

προχωρήσει στην διενέργειά   της με άλλο νόμιμο τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Υπογραφή της Σύμβασης  

1. Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού από το Δ.Σ. της  ΑΡΣΙΣ. 

2. Η απόφαση του Δ.Σ. της ΑΡΣΙΣ για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 

κοινοποιείται στον μειοδότη προμηθευτή, γυναίκα ή άντρα, μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την έκδοσή της, μαζί με την πρόσκληση να προσέλθει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ , παράρτημα Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

3. Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της προμήθειας που 

προκύπτει μετά την έκπτωση της προσφοράς του μειοδότη, με βάση την εγκριτική 

απόφαση του Δ.Σ. της ΑΡΣΙΣ, τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης της 

προμήθειας. 

4. Εάν η/ο προμηθευτής δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην 

τασσόμενη προθεσμία ς ή δεν καταβάλει τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης του 

διαγωνισμού, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΡΣΙΣ,  
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5. Η/ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα   υλικά που θα 

προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι αυτό το σύνολο από 

το υλικό αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε 

κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην 

εργασία κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση 

και λειτουργία για την οποία προορίζεται . 

  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Προθεσμία εκτέλεσης της παραγγελίας – Ποινικές 

ρήτρες 

1. Η παράδοση των υπό προμήθεια οχημάτων δεν θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια 

του ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Η/ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την 

προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

3. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί η προμήθεια μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η 

διακήρυξη αυτή, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που καθορίζεται σε 

ποσοστό 2% της συνολικής αξίας της προμήθειας για κάθε μήνα καθυστέρησης. Μετά 

την πάροδο 60 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να 

ακυρώσει τη σύμβαση προμήθειας  

 

Άρθρο 13: Παραλαβή της προμήθειας 

1. Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει από την προβλεπόμενη από το 

Κανονισμό Αναθέσεων επιτροπή . Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 

τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 

τελεία απόρριψη του παραλαμβανομένου οχήματος ή την αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφ’ όσον η/ο ανάδοχος δεν 

συμφωνεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης 

προθεσμίας, η/ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος 

και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα 

συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η 

εγγύηση του αναδόχου. 

2. Η παραλαβή θα γίνει με την παράδοση του υπό προμήθεια είδουςστο χώρο των 

εγκαταστάσεων της ΑΡΣΙΣ και θα συνταχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής το 

πρωτόκολλο παραλαβής. 
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ΑΡΘΡΟ 14 :Πληρωμή – Κρατήσεις 

1. Εάν κατά την παραλαβή του οχήματος βρεθεί ότι δεν πληρεί τους όρους της 

συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών  προδιαγραφών ο προμηθευτής θα είναι 

υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο ή τμήμα αυτού 

μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής. 

2. Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει τα σχετικά τιμολόγια και τα 

πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση 

καταβολής τους. Επιπλέον βαρύνεται με τα έξοδα μεταβίβασης, των τελών 

κυκλοφορίας και των διακριτικών έγχρωμων λωρίδων καθώς και της ασφάλισης του 

οχήματος με τις ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για χρονικό διάστημα μέχρι την 

παραλαβή. 

Ασφάλιση του Εμπορεύματος 

Το υπό προμήθεια όχημα θα ασφαλιστεί με μέριμνα του προμηθευτή σε ασφαλιστική 

εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μεταφοράς, συγκρούσεων, 

εκτροχιάσεων, προσκρούσεων, ανατροπής, καθιζήσεως οδών, κατάρρευση γεφυρών, 

σηράγγων, έκρηξης λεβήτων, πυρκαγιάς, μερικής κλοπής ή ολικής, στάσεων πολέμου 

κ.λπ. μέχρι την ημέρα παράδοσης πλήρως του υλικού σε λειτουργία στην ΑΡΣΙΣ 

 

 Προσκόμιση Δείγματος 

Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει δοκιμή οδήγησης (test drive) του 

προσφερόμενου οχήματος, κατόπιν προφορικής συνεννόησης με τους 

διαγωνιζόμενους. Η δοκιμή θα γίνει από κάποια μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, ή 

από οδηγό ή χειριστή που θα ορίσει αυτή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15:  Άλλες διατάξεις 

1. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και η υποβολή προσφοράς από τον 

διαγωνιζόμενο,  γυναίκα η άντρα,  αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται 

όλους τους όρους της διακήρυξης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού. 

2. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, 

αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την 
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αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα 

παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου ή προμηθευτή κατά την πρώτη 

πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:Εφαρμοστέο δίκαιο – επίλυση διαφορών 

Η/Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος 

της Σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια  Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 


