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ΠΡΟΣ: 

 
Όλους τους ενδιαφερόµενους 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο:  
«Προµήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχηµάτων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ» διάρκειας δύο (2) ετών». Κωδικός αναφοράς 5598. 

 Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 
5075/16.10.2017 της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής της εταιρείας, την προµήθεια του θέµατος, συνολικού 
προϋπολογισµού 20.000€, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 117 του ν.4412/2016 
(Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός). Για την επιλογή του Προµηθευτή θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισµός µετά 
από δηµοσίευση της εν λόγω ∆ιακήρυξης υποβολής προσφοράς στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» (www.egnatia.eu ή www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=2312) στην οποία υπάρχει ελεύθερη, 
πλήρης άµεση και δωρεάν πρόσβαση.  

Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 610/2/24.03.10, 
889/25.02.2016, 911/2/09.11.2016, 912/7/18.11.2016, 913/7/30.11.2016 και 916/2/17.01.2017 αποφάσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τα οποία µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, 
ακόµη και κατά τη διάρκεια της σύµβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο ∆ιαγωνιζόµενος ή ο τελικά επιλεγείς 
Ανάδοχος να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση. 

 Το αντίστοιχο CPV  της παρούσας προµήθειας είναι το εξής: CPV : 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού.  

Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΨΜΙ46Ψ8ΟΝ-ΝΗΘ µε Κωδ. Εγγρ. 17112101 και Αριθµ. 
Πρωτ. Ε01/1249. Σχετικό Α∆Α Έγκρισης ∆απάνης: 736546Ψ8ΟΝ-4ΝΖ. 
Πηγή χρηµατοδότησης: ∆ιαθέσιµα κεφάλαια της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 

φακέλων συµµετοχής 
 

Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Απόφαση Κατακύρωσης - Ενστάσεις 
 

Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  
 

Άρθρο 4: Υπογραφή Σύµβασης 
 

Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 
 

Άρθρο 6: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Προµήθειας 
 

Άρθρο 7: Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια  
 

Άρθρο 8: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 
 

Άρθρο 9: Αµοιβή Προµηθευτή – Πληρωµές 
 

Άρθρο 10: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην  ∆ιαδικασία 
 

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής Προσφερόντων 
 

Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισµού Προσφερόντων 
 

Άρθρο 13: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 
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Άρθρο 18: Λοιποί όροι 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 
φακέλων συµµετοχής 

1.1 Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι προσφέροντες, αρκεί 
να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης 
– Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου 
2017 και ώρα 12.00 µ.µ. 

 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή 
µε ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους 
καταστήµατα ταχυδροµικών εταιρειών.  

1.2 Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει την Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου 2017 και 
ώρα 12.00 µ.µ. 

1.3 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η ηµεροµηνία (και ώρα) αυτή 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχόµενων της Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση λόγω 
ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 

1.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 1.2 καµία προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή, 
αλλά απορρίπτεται ως µη κανονική. 

1.5 Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές ή 
απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». 

1.6 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό υποβάλλεται σε πρωτότυπο, 
και συνοδεύει τον Φάκελο Συµµετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου).  
Υπόδειγµα της ανωτέρω αίτησης βρίσκεται στο αντίστοιχο παράρτηµα της διακήρυξης. 

 Αν δεν χρησιµοποιηθεί το συγκεκριµένο υπόδειγµα τότε θα πρέπει στην αίτηση να αναγράφονται τα εξής: 
  -Ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Προµήθειας) : 

«Προµήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχηµάτων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ» διάρκειας δύο (2) ετών» Κωδικός αναφοράς 5598. 

 -Στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης) δηλαδή την επωνυµία, ταχ. 
διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail). 

 Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 
 τον νόµιµο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ή τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών 
σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων ή τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση ένωσης 
επιχειρήσεων.  

1.7 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά 
εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών 
θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δηµόσια 
έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους και που θα κατατεθούν στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, 
είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 

1.8 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και µονογραµµένες από τον 
/τους νόµιµο/ους Εκπρόσωπο/ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε σελίδα. 

1.9 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά 
µε τα τεύχη της διαδικασίας. Τα αιτήµατα υποβάλλονται εγγράφως ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
(email) ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) και κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι 
ενδιαφερόµενοι, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 
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6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι και τέσσερις 
(4) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 

1.10 Απαντήσεις επί ενδεχοµένως γραπτών ερωτήσεων θα δίνονται εγγράφως µέσω τηλεοµοιοτυπίας ( fax), 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) καθώς και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και µε ανάρτησή τους στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) µέχρι και δύο (2) 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για το λόγο αυτό συνιστάται οι 
Ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενηµέρωση. Οι 
διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

1.11 Οι Ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το περιεχόµενο των τευχών της διαδικασίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις ή στην δεξιά πλευρά της 
ιστοσελίδας Προκηρύξεις/∆ιακηρύξεις στην οποία υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν 
πρόσβαση. Επίσης, η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά και 
στη διαδικτυακή πύλη https://diavgeia.gov.gr καθώς και σε ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων δηµόσιων 
διαγωνισµών. 

  
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Απόφαση κατακύρωσης- Ενστάσεις 

2.1 Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας σε δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, την Παρασκευή 
29 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 12.30 µ.µ. στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», (6ο χιλ. 
Θεσσαλονίκης – Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 

 Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω απεργίας ή 
ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την 
ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδοποίηση.   

 Η  Επιτροπή Προµήθειας της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» συγκροτήθηκε, για την διεξαγωγή της διαδικασίας, 
και συγκεκριµένα λειτουργεί ως Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής) και ως Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση της προµήθειας (αποσφράγιση οικονοµικών 
προσφορών).  

2.2 Την ορισµένη ηµέρα και ώρα ως ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαµβάνει τους Φακέλους Συµµετοχής που 
κατατέθηκαν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση 
τους, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Φάκελοι που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να 
ανοιχθούν. Αποσφραγίζοντας τους Φακέλους Συµµετοχής αριθµεί και µονογράφει τους περιερχόµενους σε 
αυτούς  υποφακέλους και ελέγχει την υποβολή των οικονοµικών προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας. 

  
2.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

2.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τον υποφάκελο “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των ∆ιαγωνιζόµενων και 
µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ανά φύλλο. Ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη 
συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Ελέγχει δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου  
και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής έναντι των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή Προµήθειας, βάσει του άρθρου 102 του 
ν.4412/2016, µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, που έχουν υποβάλει, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Προµήθειας δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2.3.2 Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται 
από την Επιτροπή Προµήθειας. 

2.3.3 Στο Πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή Προµήθειας καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών. Καταχωρεί όλες τις υποβληθείσες προσφορές και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 
που απαιτούνται από την παρούσα. 
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2.3.4 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει απόρριψη 
προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προµήθειας τεκµηριώνει στο Πρακτικό της τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς και εισηγείται στο αποφαινόµενο αρµόδιο όργανο της Ε.Ο.Α.Ε. για την έκδοση 
σχετικής απόφασης απόρριψης. Η σχετική απόφαση συνοδευόµενη από το πρακτικό της επιτροπής 
κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες του διαγωνισµού δίνοντας πενθήµερη (5) προθεσµία υποβολής 
ενστάσεων κατά της απόφασης. Το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών πραγµατοποιείται σε επόµενη 
δηµόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποστέλλει ανακοίνωση µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) καθώς και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και µε 
ανάρτησή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)  και 
ενηµερώνει τους συµµετέχοντες για την ηµεροµηνία της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης.  

2.4 Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η Επιτροπή Προµήθειας 
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και  

• εφόσον δεν προκύπτει απόρριψη προσφοράς, προχωρά την ίδια µέρα στην αποσφράγιση των 
υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών ή  

• εφόσον προκύπτει απόρριψη προσφοράς τότε η αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονοµικών 
προσφορών πραγµατοποιείται σε επόµενη δηµόσια συνεδρίαση της επιτροπής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα της παρ.2.3.4 της παρούσας. Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι 
φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

Τις αποδεκτές οικονοµικές προσφορές τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα τους σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας. 

 Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή 
προµήθειας σε δηµόσια συνεδρίαση και κατόπιν πρόσκλησης των προσφερόντων που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εφόσον, οι άµεσα ενδιαφερόµενοι 
έλαβαν γνώση και έχουν προσκληθεί να παραβρίσκονται στην διαδικασία κληρώσεως,  η απουσία κάποιου 
εξ αυτών ή και όλων δεν αποτελεί λόγο µαταίωσης της κληρώσεως. 

2.5 Απόφαση κατακύρωσης 
 Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο να 
υποβάλλει µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, πρωτότυπα ή κατά περίπτωση, απλά φωτοαντίγραφα, τα δικαιολογητικά έγγραφα, ως αποδεικτικά 
µέσα κριτηρίων επιλογής και µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα των άρθρων 
11 και 12 της παρούσας. 
Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, η Επιτροπή γνωµοδοτεί και εισηγείται επί της 
µειοδοσίας του διαγωνισµού προς το αρµόδιο όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ», το οποίο  θα αποφανθεί 
για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
ανωτέρω έγγραφα ή αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αµέσως µετά, θα ζητηθούν τα προαναφερθέντα 
έγγραφα (δικαιολογητικά) από τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως έχουν οριστεί στα 
έγγραφα της διακήρυξης, και εφόσον γίνουν δεκτά, εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά που απορρίφθηκε. 
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από το αρµόδιο όργανο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) όλους τους συµµετέχοντες πλην του προσωρινού 
αναδόχου για την διάθεση της κατακυρωτικής απόφασης και του Πρακτικού δίνοντάς τους προθεσµία 
υποβολής ενστάσεων. 

2.6 Κοινοποίηση εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» που αφορούν στη διαδικασία, (ανακοίνωση 
για τη διάθεση της απόφασης κατακύρωσης), στη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, στις 
αποφάσεις της Εταιρείας επί των ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, 
γίνονται κατά βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Αντίγραφα των εγγράφων αυτών 
γνωµοδοτήσεων, εισηγήσεων, κ.λ.π. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, χορηγούνται στους 
προσφέροντες, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», εφόσον ζητηθούν. 
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2.7 Ενστάσεις 
 Οι ενστάσεις κατά της κατακυρωτικής αποφάσεως υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό 
και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η προθεσµία 
υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης κατακύρωσης, ορίζεται σε πέντε (5) ηµέρες και αρχίζει από την 
επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης της απόφασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του δηµοσίου 
ποσού ίσου µε το 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν.4412/16. 
Το αρµόδιο όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. Η απόφαση επί 
των ενστάσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους συµµετέχοντες. 

  
Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

3.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης του αρµοδίου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε».   

3.2 Πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης θα ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον έχει παρέλθει 
η ηµεροµηνία λήξεως των δικαιολογητικών κατακύρωσης (Φορολογική ενηµερότητα, Ασφαλιστική 
ενηµερότητα και αντίγραφο ποινικού µητρώου), να υποβάλλει εκ νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  
Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνουν δεκτά, κοινοποιείται η Απόφαση Ανάθεσης στον ανάδοχο 
προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση. 

3.3 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να 
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του µειοδότη. Επίσης αν 
από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η 
επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

  
Άρθρο 4: Υπογραφή Σύµβασης  

4.1  Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο επιλεγείς Προµηθευτής καλείται να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά επικαιροποίησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο 4.2 εντός 
καθορισµένης προθεσµίας. Κατόπιν, και εφόσον ελεγχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από το αρµόδιο 
όργανο της εταιρίας, ο Προµηθευτής καλείται  για την υπογραφή της σύµβασης εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν µέσα στις ανωτέρω προθεσµίες ο 
υποψήφιος προµηθευτής δεν προσκοµίσει ορθά τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.2 ή δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 4.2, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από την 
ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, η “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Προµήθειας στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας 
Υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 

 Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς εφόσον ο 
επιλεγείς Προµηθευτής αποδέχεται την παράταση της ισχύος της.  
Η προµήθεια επί ενώσεων υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε κατά την 
υποβολή της προσφοράς. 

4.2 Προκειµένου να υπογραφεί η Σύµβαση ο επιλεγείς Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά για τον ίδιο σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής και όλων των µελών του σε 
περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων: 

4.2.1 Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού, καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, 
από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του. 

4.2.2 Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. 

4.2.3 Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η προµήθεια από την ∆/νση 
Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση 
οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης. 

4.2.4. Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η 
σύναψη της προµήθειας, όπου απαιτείται, και κατά περίπτωση ορισµός εκπροσώπου

[1] και του 
αναπληρωτή του. 
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4.2.5 Έγγραφο περί συστάσεως Ένωσης,  σε περίπτωση Ένωσης. 
4.2.6 ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση έδρας του Προµηθευτή εκτός 

Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου. 
4.2.7 Για την περίπτωση της παρ. 12.7, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας). 
Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής 
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση 
από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. 

4.2.8 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση της προµήθειας, η οποία θα ανέρχεται στο πέντε (5)% του συνολικού συµβατικού ποσού  
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

  
Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

 Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της προµήθειας θα αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, 
είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

 1.  Η  Σύµβαση 
 2.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
 3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή. 
 Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη «Ανάδοχος» θα 
εννοείται η λέξη «Προµηθευτής». 

  
Άρθρο 6: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Προµήθειας 

6.1 Για την ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις: 
6.1.1 Οι διατάξεις του ν.4412/08.08.2016 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 
6.1.2 Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση του ανωτέρω νόµου λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

6.2 Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε τη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισµού βάσει του άρθρου 117 του ν.4412/08.08.2016 και ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης προς 
κάθε ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµέρες. 

6.3 Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και συγκεκριµένα βάσει της χαµηλότερης τιµής 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιµοκαταλόγου) για το σύνολο της προµήθειας. 

  
Άρθρο 7: Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια  

7.1 H παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση προµήθειας µε αντικείµενο την:  

«Προµήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχηµάτων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ» διάρκειας δύο (2) ετών» Κωδικός αναφοράς 5598. 

Αναλυτικότερα: 

Το αντικείµενο εργασιών του αναδόχου αφορά στη παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης 
οχηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλακτικών - λαδιών, όπου αυτό απαιτείται. 

7.2 Ο Προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες εκτιµάται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€)  
7.3 Η χρονική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε δύο (2) έτη. 
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Άρθρο 8: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

8.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης – προκήρυξης. Για 
την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο υπόδειγµα στο 
αντίστοιχο παράρτηµα ή παρόµοιο.  

8.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Μετά τη λήξη της προσφοράς, αυτή είναι σε 
ισχύ εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει την παράτασή της χωρίς καµία µεταβολή της τιµής της 
προσφοράς. 

 Η κατάθεση προσφοράς και η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών χωρίς 
όρους και εξαιρέσεις. 

  
Άρθρο 9: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

9.1 Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την 
πληρωµή κάθε τιµολογίου. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές µονάδας της οικονοµικής 
του προσφοράς, η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και 
ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην 
οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση της ανατιθέµενης 
προµήθειας.  

 Η πληρωµή θα γίνεται εντός µηνός από κάθε τµηµατική παροχή υπηρεσιών της προµήθειας, την 
υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας και την 
έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Ε.Ο.Α.Ε. Σε περίπτωση 
εσφαλµένης συµπλήρωσης των παραστατικών, αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή 
συµπλήρωση και επανυποβολή τους. 

 Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το προϋπολογισθέν ποσό 
των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€). 

 Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, η παρακράτηση 
φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι από κάθε πληρωµή του Αναδόχου 
παρακρατείται 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
3% χαρτόσηµο υπέρ ΟΓΑ επί του του 0,06% του συνολικού ποσού της σύµβασης και 20% επί του 
χαρτοσήµου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4012/15-9-
2012 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 
Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 61 Ν.4146/2012 (ΦΕΚ Α΄90). 

9.2 Για να πληρωθεί ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στην "Εγνατία Οδός Α.Ε." τουλάχιστον τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 I. Παραστατικό αγοράς σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, (Τιµολόγιο) 
 II.  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας όπου αυτή απαιτείται βάση της ελληνική νοµοθεσίας. 
 III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας όπου αυτή απαιτείται βάση της ελληνικής νοµοθεσίας. Οι 
ενώσεις αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι:  
 Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 
πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. 
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9.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Αντικειµένου των αγαθών της εν λόγω 
προµήθειας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή εντολή της 
προς τον Προµηθευτή. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια αγαθών, η αµοιβή του Αναδόχου - 
Προµηθευτή θα µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων, όπως αυτή 
υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά. Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία υποχρέωση 
καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Αναδόχου για την εν λόγω µείωση.                 

  
Άρθρο 10: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην ∆ιαδικασία  

10.1 Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν  
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,  
β) Ενώσεις ή Συµπράξεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι :  
i) Στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταιρείας και το ειδικό µέρος της 
προµήθειας µε το οποίο θα ασχοληθεί,  
ii) Όλες οι εταιρείες της Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα. 

 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (εταιρεία) δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό µε την υποβολή µόνο 
µίας προσφοράς, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης-Σύµπραξης.  

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων, όλα τα στοιχεία της προσφοράς υπογράφονται 
είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο των 
µελών της Ένωσης. 

  
Άρθρο 11: Κριτήρια Επιλογής Προσφερόντων  

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα συµµετοχής στην διαδικασία εφόσον διαθέτει τα παρακάτω: 
11.1 Άδεια λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου σχετική µε το αντικείµενο που ζητείται. 
11.2 Άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη απαλλαγή µε ταυτόχρονη 

πιστοποίηση του συνεργείου του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. 

  
Άρθρο 12: Λόγοι Αποκλεισµού Προσφερόντων 

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν 
πρόκειται για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης) έστω και 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων : 

12.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 12.12.2008 σ.42). 

12.2 ∆ωροδοκία, 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 (EE C 195 της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 
της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα. 

12.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.12.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 
2803/2000 (Α΄48). 

12.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται 
αντιστοίχως , στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

12.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/EK 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 ( EE 
L 309 της 25.12.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 (Α΄166). 

ΑΔΑ: 7ΣΞΕ46Ψ8ΟΝ-Ν0Ω
17PROC002412222 2017-12-13



  
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ  
ΛΟΙΠΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
6ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 13/12/2017 

Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρµη Θεσ/νίκης                                                                                  Θεσσαλονίκη, 12/12/2017 

Τηλ. Κέντρο : 2310 470200  Fax:2310 475935-6                                              Κωδ. Αναφοράς 5598 
Email           :  ΕΟΑΕ@egnatia.gr 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ      
 
                                                                                                            

 Page 11 of 27 

12.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2012/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2012, 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2012, σ.1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2012 (Α΄215). 

12.7 Πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού, αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη από εθνικές διατάξεις νόµου. 

12.8 ∆ιάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
12.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

(κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή την εθνική 
νοµοθεσία. Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος (Μη κατοχή Ασφαλιστικής 
Ενηµερότητας). 

12.10 Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης ή την εθνική νοµοθεσία (Μη κατοχή Φορολογικής 
Ενηµερότητας). 

12.11 Αποκλεισµός από διαδικασίες που αφορούν την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 74 ν.4412/2016. 

  
Άρθρο 13: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 

 Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους 
φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:  

 •         Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

 •         Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» 
 και θα συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση της παραγρ. 1.6 της παρούσας. 
 Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:  
 •  το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Φάκελος Οικονοµικής 
Προσφοράς),  

 • η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση ένωσης) του Προσφέροντα, ταχυδροµική διεύθυνση – 
αριθµό τηλεφώνου – fax - e-mail του Προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης, τα στοιχεία όλων των 
µελών της. 

 •  ο τίτλος της υπό ανάθεση προµήθειας:  
«Προµήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχηµάτων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ» διάρκειας δύο (2) ετών». Κωδικός αναφοράς 5598. 

13.1 Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
 Ο Υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το περιεχόµενό 
του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα 
µέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του.  

Εντός του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν υποχρεωτικά, για 
την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 11 καθώς και για την απόδειξη περί µη συνδροµής 
κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 12: 

(α) Υπεύθυνη ∆ήλωση  (άρθρο 8 ν.1599/1986), του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης) 
που συµµετέχει στο διαγωνισµό, συνταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης. Από την 
υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος προκειµένου περί αυτοτελούς συµµετοχής, ή η 
διαγωνιζόµενη ένωση στην οποία συµµετέχει το πρόσωπο.  
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 Πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης θα απαιτηθεί µόνο από τον προσωρινό ανάδοχο (σύµφωνα 
µε το άρθρο 2.5 της παρούσας) να προσκοµιστούν πρωτότυπα ή κατά περίπτωση, σε απλά 
φωτοαντίγραφα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Πρωτότυπη Φορολογική ενηµερότητα 
• Πρωτότυπη Ασφαλιστική ενηµερότητα 
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
• Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου, σχετική µε το αντικείµενο 

που ζητείται 
• Αντίγραφο άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη 

απαλλαγή µε ταυτόχρονη πιστοποίηση του συνεργείου του αναδόχου για την εκτέλεση των 
εργασιών που απαιτούνται. 

 
(β) Ειδικότερα για τους προσφέροντες που είναι ένωση εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν: 

• ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή 
κοινού εκπροσώπου αυτής. 

• ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού συµµετοχής κάθε 
µέλους της ένωσης. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας. 

• ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή 
του σε περίπτωση Ένωσης 

13.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
13.2.1 Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα στο 

αντίστοιχο Παράρτηµα της διακήρυξης ή κάποιο παρόµοιο. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα 
αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, το νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης 
είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο και θα 
φέρει σφραγίδα της εταιρείας. 

 Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο 
του προσφέροντα που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

 Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.  

13.2.2 Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική προσφορά του 
συµµετέχοντος και συµπληρώνεται στο έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ ή σε κάποιο παρόµοιο. 
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί του τιµοκαταλόγου των 
service και των επιδιορθώσεων.  

13.2.3 Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα όλα τα παραπάνω, κρίνονται ανάλογα ως µη κανονικές ή 
απαράδεκτες.  

  
Άρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της Προµήθειας – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Προµηθευτή - Επίβλεψη 

14.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση και σύµφωνα µε τους 
όρους αυτής, µε την προσφορά του, µε την παρούσα πρόσκληση και τις κείµενες διατάξεις. 

14.2 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε µέλος της  
ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της 
προµήθειας. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της προµήθειας. 

 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας 
διαδικασίας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την 
ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της προµήθειας, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα 
υπόλοιπα µέλη της Ένωσης µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση είναι αποδεκτή 
εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του ∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 
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14.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις οποιεσδήποτε 
σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία 
στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την 
υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και να καταβάλει σε αυτή 
όλες τις δαπάνες της δίκης. 

14.4 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), τα δε πρωτότυπα αυτών να 
αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

  
Άρθρο 15: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση 

15.1 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της 
προµήθειας. 

15.2 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της προµήθειας που 
προκύπτει από τη σύµβαση υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η παράβαση από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα του 
Εργοδότη να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύµβαση  µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατός του σχετικά µε 
οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή. 

15.3 Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να 
κοινοποιηθεί εγγράφως στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

  
Άρθρο 16: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια  

 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή 
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προµήθειας των υλικών ή των υπηρεσιών 
του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

  
Άρθρο 17: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της προµήθειας - Επίλυση ∆ιαφορών  

17.1 Η λήξη της Προµήθειας, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Προµηθευτή ή 
διάλυση της προµήθειας), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της Προµήθειας ή την 
έκδοση εντύπου Πιστοποίησης Παραλαβής/ Εντολή Πληρωµής (ΠΠ/ΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες της 
ΕΟΑΕ. 

17.2 Η Σύµβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Προµηθευτής: 
α) πτωχεύσει,  
β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή  
γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. 

17.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της Προµήθειας και σε οποιαδήποτε φάση ή 
στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις υπηρεσίες και να προβεί σε λύση της Προµήθειας. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο Προµηθευτής δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν, ενώ κάθε άλλη 
αξίωση του για υπηρεσίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί 
επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση της προµήθειας να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση  
εφόσον ο Προµηθευτής παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις.  

17.4 Ο Προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Προµήθειας να συνεργασθεί µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των προµηθειών που παραδόθηκαν.  

17.5 Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της Προµήθειας δεν 
δίνει στον Προµηθευτή το δικαίωµα να αρνηθεί την εκτέλεση της προµήθειας, αλλά απλώς δικαίωµα 
προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης. 

 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η όλη διαδικασία 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Προµήθειας. Συνεπώς αµφότερα τα 
συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις 
υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς. 
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Άρθρο 18: Λοιποί όροι 

18.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που 
περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

18.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση 
ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µην 
αναθέσει τη προµήθεια, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση στους 
καλούµενους µε την παρούσα να συµµετάσχουν. 

 [1]
 Ο ορισµός του νόµιµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι την πλήρη 

εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Σε περίπτωση αντικατάστασης του νόµιµου εκπροσώπου 
ή του αναπληρωτή του, η εξουσία εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» του 
σχετικού νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή στο νόµιµο, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού. 

  

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ-ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 

Μελποµένη Τσάγκου 
Τµηµατάρχης Εκτέλεσης Προµηθειών 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 
 

Ιωάννης Κίτσας 
Υποδ/ντής ∆ιοικητικής Μέριµνας 

& Ανθρωπίνων Πόρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» χρησιµοποιεί είκοσι επτά (27) οχήµατα διαφόρων κατηγοριών, για την κάλυψη των 
αναγκών µετακίνησης του προσωπικού της στα διάφορα έργα και σε εργασίες που αφορούν την υλοποίηση των 
σκοπών της εταιρίας. Η ορθή λειτουργία των οχηµάτων απαιτεί την συντήρηση και επισκευή των βλαβών τους. Για 
την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης έχει κατατεθεί προϋπολογισµός από την εταιρεία για υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού (cpv 50110000-9), συνολικού ύψους 
20.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.για τα έτη 2017-2019. Η επιλογή του προµηθευτή θα πραγµατοποιηθεί µε βάση την 
Λειτουργική ∆ιαδικασία Προµηθειών, µέσω συνοπτικού διαγωνισµού προς κάθε ενδιαφερόµενο και µε κριτήριο 
ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιµοκαταλόγου). 
 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείµενο εργασιών του αναδόχου θα είναι: 
 

• η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και των ανταλλακτικών - 
λαδιών, όπου αυτό απαιτείται. Επειδή τα παρακάτω οχήµατα εκτελούν σηµαντικό και εξειδικευµένο έργο 
που αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας "Εγνατία Οδός ΑΕ" και επιπλέον παρουσιάζουν 
ιδιαιτερότητες ως προς την κατασκευή τους, απαιτείται η συντήρησή τους (µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά) 
να γίνεται από επίσηµους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές των κατασκευαστριών εταιριών. 

 
Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων περιλαµβάνει τα ακόλουθα SERVICE:                                                                                                                                                  
 
Για τα Ε.Ι.Χ. οχήµατα  τα SERVICE είναι τα εξής: 
 
SERVICE 1o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων. 
SERVICE 3o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων+Φίλτρο 
καυσίµου (αν υπάρχει)+Φίλτρο αέρα+Μπουζί. 
 
Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής:   
                                                                                                                                                            
SERVICE  1o:  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός+Φίλτρο αέρα+Φίλτρο 
καυσίµου. 
 
SERVICE – ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
1.  ΣΕΤ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ                17.  5 ΛΙΤΡΑ ΛΑ∆Ι 
2.   ΣΕΤ – ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ     18.  ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
3.   ΤΑΚΑΚΙΑ 19. ∆ΟΧΕΙΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 
4.   ΣΙΑΓΟΝΕΣ 20. ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
5.   ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 21. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 
6.   ΒΟΛΑΝ (ΣΦΟΝ∆ΥΛΟΣ) 22. ΨΑΛΙ∆Ι ΤΡΟΧΟΥ 
7.   ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 23. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
8.    ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 24. ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
9.   ΜΠΑΤΑΡΙΑ 44 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 25. ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
10.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ 65 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 26. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΟΡΤΑΣ 
11.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 27. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 
12. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 105 AMBER  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 28. ΛΑΜΠΑ 
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13.  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 29. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
14.  ΜΙΖΑ 30. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
15.  ∆ΥΝΑΜΟ 31. ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 
16.  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ  

 
Ο στόλος οχηµάτων της Εγνατία Οδός ΑΕ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα καθώς και, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, προβλεπόµενα SERVICE και αλλαγές λαδιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τον 
κατασκευαστή τους: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Α.Ε.  

Α/Α 
Αριθµός 

Κυκλοφορί
ας 

Μάρκα Οχήµατος 
Χρήση 

Οχήµατος 
Κυβικά ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Χιλιόµετρα 
Ηµερ/νία 
Αγοράς 

SERVIC
E σε χλµ. 

Αλλαγή 
λιπαντικώ
ν σε χλµ. 

1 NEO5590 TOYOTA YARIS Ε.Ι.Χ. 998 JTDJV133600130978 1SZ0293564 90.130 24/01/2000 15000 ΟΧΙ 
2 ΝΗΑ6188 SEAT CORDOBA 1.4 E.I.X. 1390 VSSZZZ6LZ4R233084 BBZ087849 229.965 10/01/2005 15000 7500 
3 ΝΗΑ6189 SEAT CORDOBA 1.4 Ε.Ι.Χ. 1390 VSSZZZ6LZ5R044556 BBZ089231 255.168 10/01/2005 15000 7500 
4 ΚΟΗ6154 VW GOLF E.I.X. 1390 WVWZZZ1KZ5P061004 BLN 172.112 24/03/2005 15000 ΟΧΙ 
5 ΚΟΗ6155 VW PASSAT  Ε.Ι.Χ. 1781 WVWZZZ3BZ5P042807 AWT 243.051 24/03/2005 15000 ΟΧΙ 
6 ΚΟΗ7714 VW PASSAT VARIANT Ε.Ι.Χ. 1781 WVWZZZ3BZ5E149800 AWT 222.600 07/04/2005 15000 ΟΧΙ 
7  ΝΗΥ1118 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SG5LW48G147172 EJ20 206.458 12/12/2007 15000 ΟΧΙ 
8 ΝΖΝ6140 SUBARU FORESTER E.I.X. 1994 JF1SG5LK43G019440 EJ20873753 395.980 29/07/2003 15000 ΟΧΙ 
9 ΝΗΥ1120 SUBARU FORESTER Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SG5LW48G147819 EJ20 186.531 12/12/2007 15000 ΟΧΙ 

10 ΝΗΥ7955 
SUBARU FORESTER 2.0 
4Q Ε.Ι.Χ. 1994 JF1SH5LW49G041102 EJ20 169.180 26/08/2009 15000 ΟΧΙ 

11 NEM8996 NISSAN PICK-UP DIESEL Φ.I.X. 2500 JN1BGUD22U0001741 TD25003806 257.790 30/07/1999 15000 7500 

12 ΝΗΑ5356 
NISSAN X-TRAIL 2.0 
ACTION Ε.Ι.Χ. 1998 JN1TANT30U0042269 QR20 261.996 28/12/2004 15000 7500 

13 ΝΗΑ5358 
NISSAN X-TRAIL 2.0 
ACTION Ε.Ι.Χ. 1998 JN1TANT30U0042361 QR20 252.007 28/12/2004 15000 7500 

14 NHB3073 MAZDA FL TRIBUTE 2.3L Ε.Ι.Χ. 2261 JMZCZ94Z75KM18483 6Z 191.465 27/06/2005 10000 ΟΧΙ 

15 NEN1469 FORD 

ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ 14 
ΘΕΣΕΩΝ 2500 WFOEXXGBVEXL78284 [4EC] 169.947 10/08/1999 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

16 NEZ2415 FORD MULTI VAN Φ.I.X. 1300 WFO3XXBAJ3VG13315 J4CVG13315 68.403 20/01/1998 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

17 NHΡ7232 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE107W643716 WL 194.157 15/11/2007 20000 ΟΧΙ 
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18 ΚΟΗ2398 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W399463 [WL] 144.900 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 
19 ΝΗΧ5440 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE107W643608 WL 150.887 15/11/2007 20000 ΟΧΙ 

20 ΝΗΧ6552 FORD TRANSIT VAN 

ΚΙΝΗΤΟ 
ΕΡΓ/ΡΙΟ 
ΠΕΡ/ΚΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕ

ΩΝ 2198 WFOXXXTTFXDJ60427 CVRB 4.986 03/04/2013 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

21 ΝΖΝ4484 DAIMLER CHRYSLER 

ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ 16 

ΘΕΣΕΩΝ 2148 WDB904663IR519947 [611981] 38.452 09/06/2003 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 

22 NET8634 IVECO-FIAT 

ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ 18 

ΘΕΣΕΩΝ 2499 ZCF04580105275860 
SOF1MB1404

33721 75.536 01/08/2000 ΕΤΗΣΙΟ ΟΧΙ 
23 ΚΟΗ2396 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W399463 [WL] 412.500 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 
24 ΝΗΥ4367 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE108W741189 WL 180.000 14/07/2008 20000 ΟΧΙ 
25 ΝΗΥ4368 FORD PICK-UP RANGER Φ.I.X. 2499 WFOUMFE108W740843 WL 233.000 14/07/2008 20000 ΟΧΙ 

26 ΚΟΗ2397 FORD RANGER 4X4 XL Φ.I.X. 2499 WFOLMFE404W400863 [WL] 425.500 17/02/2005 10000 ΟΧΙ 
27 ΝΗΑ6187 SEAT CORDOBA 1.4  Ε.Ι.Χ. 1390 VSSZZZ6LZ5R089221 BBZ091433 213.700 10/01/2005 15000 7500 
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A. Ειδικοί Όροι 
 

Ο µειοδότης δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στην 
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή 
νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή 
χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Εγνατία Οδός ΑΕ. 
 

1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχηµάτων του 
ανωτέρω πίνακα είναι η ακόλουθη: 
-Το γραφείο κίνησης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δίνει λεπτοµερή προφορική περιγραφή της βλάβης στο 
ιδιωτικό συνεργείο (ανάδοχος) κατά την παράδοση του οχήµατος. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών να προβεί στις πρέπουσες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήµατος, τον 
εντοπισµό της βλάβης και τον προσδιορισµό των απαιτούµενων εργασιών, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών. 
- Με την ολοκλήρωση της τεχνικής επιθεώρησης ο ανάδοχος θα εκδίδει «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και 
Επισκευής του Οχήµατος» µε τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις 
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική 
δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιµοποιηθούν µε τις αντίστοιχες δαπάνες. 
Το ∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στο γραφείο κίνησης αυτοκινήτων της Εγνατία Οδός ΑΕ, για έλεγχο 
και έγκριση από τον αρµόδιο Προϊστάµενο για την επισκευή ή συντήρηση. 
- Κατόπιν της έγκρισης του ∆ελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το 
όχηµα ή να αντικαταστήσει εξαρτήµατα κλπ µε χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόµενου 48ώρου 
(εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό και στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης 
θα πρέπει να έχει καθοριστεί µε υπεύθυνη δήλωση κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών µε την 
προσφορά του διαγωνιζόµενου και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες) και να 
συντάξει το «∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης που 
αποκαταστάθηκε ή της γενοµένης συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) καθώς 
και των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν µε την αντίστοιχη δαπάνη τους. 
 

      2. Εφόσον το γραφείο κίνησης της ΕΟΑΕ θεωρεί σκόπιµο θα αιτείται από τον ανάδοχο να συντάσσει 
Τεχνική Έκθεση, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και την αρµόδια ∆ιεύθυνση ή τµήµα της 
ΕΟΑΕ και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή 
διαπιστώνεται από τον ανάδοχο και το γραφείο κίνησης της ΕΟΑΕ κατά τον λεπτοµερή έλεγχο του 
µηχανικού µέρους: 

� οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη 
� η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης της βλάβης µε έµφαση στην αντικατάσταση ή επισκευή των 

διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε µηχανικό µέρος 
� οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, 

και η ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας 
� τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν λεπτοµερώς, µε έµφαση στο αν είναι τα γνήσια, που  

προτείνονται από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο 
χρησιµοποιούνται 

� ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά δεν είναι τα 
γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής θα δικαιολογείται η επιλογή τους από τον ανάδοχο. 

 
3.  Επισηµαίνεται ότι η εταιρία Εγνατία Οδός ΑΕ: 

- έχει τη δυνατότητα, απευθυνόµενη στον επίσηµο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου 
υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόµενων 
κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόµενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι 
προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και µέσα στα πλαίσια 
των προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού του. 
- διατηρεί το δικαίωµα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόµενων τιµών, είτε αρχικά είτε 
διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης 
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- δύναται, µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε την αρµόδια 
∆ιεύθυνση ή τµήµα της ΕΟΑΕ και τη σύνταξη του ∆ελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήµατος µετά ή άνευ 
ανταλλακτικών από τον ανάδοχο, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς 
να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο 
ανάδοχος παραδώσει στην εταιρία το ελεγµένο µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 
 

4. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 
συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εµφανίζονται ελαττώµατα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύµφωνα µε τις ισχύουσας διατάξεις, και εάν δεν συµµορφωθεί µε αυτό 
εντός οριζόµενης από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ή τµήµα της ΕΟΑΕ προθεσµίας ή παρέλθει η παραπάνω 
προθεσµία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε η Εγνατία Οδός ΑΕ µπορεί να αγοράσει τα 
καταστραφέντα ή ελαττωµατικά υλικά απ' ευθείας από το εµπόριο, να επισκευάσει το ελαττωµατικό µέρος 
και να χρεώσει την αξία του τιµολογίου στον ανάδοχο µε κράτηση από τον λογαριασµό της πιστοποίησης ή 
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 
5. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού 

του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτών. 
 
6. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν κάποιοι 

από τις παραπάνω προϋποθέσεις η Εγνατία Οδός ΑΕ µπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. 
 

ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι 
συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας και οι οποίοι: 
 
• Αποτελούν επίσηµους εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές των κατασκευαστριών εταιριών και παράλληλα 

ασχολούνται και µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση ανταλλακτικών οχηµάτων  
• Θα διαθέτουν κατάλληλο συνεργείο για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων.  
• Εφόσον η έδρα  του συνεργείου επισκευής και συντήρησης είναι µεγαλύτερη των δέκα (10) χλµ από την 

έδρα της εταιρίας, αποκλειστικά και µόνο τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει µε ευθύνη και 
έξοδα του την παραλαβή και παράδοση των οχηµάτων, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στην έδρα 
της εταιρίας. 

 
Κατά την διαδικασία του διαγωνισµού θα απαιτηθεί να προσκοµισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε 
απλά φωτοαντίγραφα: 
 
1. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου, σχετική µε το αντικείµενο που ζητείται. 
2. Άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη απαλλαγή µε ταυτόχρονη 

πιστοποίηση του συνεργείου του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. 
 

ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιµής. 
 
Ειδικότερα: 
Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή» και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί του παρακάτω τιµοκαταλόγου: 
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(ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
 
Για τα Ε.Ι.Χ.  οχήµατα  τα SERVICE είναι τα εξής: 
SERVICE 1o: 175 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: 240 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά 
φρένων. 
SERVICE 3o: 300 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά 

φρένων + Φίλτρο καυσίµου (αν υπάρχει) + Φίλτρο αέρα+Μπουζί. 
 
Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής:                                                                                                                           
SERVICE 1o: 175 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: 300 €  Λάδι + Φίλτρο Λαδιού + Φίλτρο Καµπίνας + Γενικός Έλεγχος + Προγραµµατισµός +  

Φίλτρο αέρα+Φίλτρο καυσίµου 
 
SERVICE – ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
1.  ΣΕΤ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ                40 € 17.  5 ΛΙΤΡΑ ΛΑ∆Ι 60 € 
2.   ΣΕΤ – ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ     25 € 18.  ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.875€ 
3.   ΤΑΚΑΚΙΑ 90 € 19. ∆ΟΧΕΙΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 100 € 
4.   ΣΙΑΓΟΝΕΣ 140 €  20. ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1.125€ 
5.   ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 875 € 21. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 225 € 
6.   ΒΟΛΑΝ (ΣΦΟΝ∆ΥΛΟΣ) 940 € 22. ΨΑΛΙ∆Ι ΤΡΟΧΟΥ 490 € 
7.   ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 690 € 23. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 450 € 
8.   ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1.190 € 24. ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 565 € 
9.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ 44 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 95 € 25. ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 475 € 
10. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 65 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 125 € 26. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΟΡΤΑΣ 300 € 
11. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 190 € 27. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 175 € 
12. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 105 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 265 € 28. ΛΑΜΠΑ 15 € 

13.  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 325 € 
29.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΙΧ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 70 € 

14.  ΜΙΖΑ 415 € 
30.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 115 € 
15.  ∆ΥΝΑΜΟ 550 € 31. ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 65 € 
16.  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 215 € 

  

  
Οι ανωτέρω τιµές αφορούν καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α. 

 
το ποσοστό έκπτωσης θα υπολογίζεται επί της ανωτέρω καθαρής αξίας άνευ ΦΠΑ και θα προσδιορίζει την 
προσφερόµενη καθαρή αξία προ Φ.Π.Α. 
Χρόνος Ισχύος προσφορών: 3 µήνες 
 

Ζάικος ∆ηµήτριος 
 
 

Τµηµατάρχης  ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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Τιµοκατάλογος SERVICE οχηµάτων και επιδιορθώσεων 
 

 (ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
 

Για τα Ε.Ι.Χ.  οχήµατα  τα SERVICE είναι τα εξής: 
 
SERVICE  1o: 175 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραµµατισµός 
SERVICE  2o: 240 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων. 
SERVICE  3o: 300 €   Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραµµατισµός+Υγρά φρένων + 
Φίλτρο καυσίµου (αν υπάρχει) + Φίλτρο αέρα+Μπουζί. 
 
Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής:   
                                                                                                                                                       
SERVICE 1o: 175 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός 
SERVICE 2o: 300 €  Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καµπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραµµατισµός+Φίλτρο αέρα+Φίλτρο 
καυσίµου 

SERVICE – ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
1.  ΣΕΤ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ                40 € 17.  5 ΛΙΤΡΑ ΛΑ∆Ι 60 € 
2.   ΣΕΤ – ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ     25 € 18.  ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.875€ 
3.   ΤΑΚΑΚΙΑ 90 € 19. ∆ΟΧΕΙΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 100 € 
4.   ΣΙΑΓΟΝΕΣ 140 €  20. ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1.125€ 
5.   ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 875 € 21. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 225 € 
6.   ΒΟΛΑΝ (ΣΦΟΝ∆ΥΛΟΣ) 940 € 22. ΨΑΛΙ∆Ι ΤΡΟΧΟΥ 490 € 
7.   ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 690 € 23. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 450 € 
8.   ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 1.190 € 24. ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 565 € 
9.  ΜΠΑΤΑΡΙΑ 44 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 95 € 25. ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 475 € 
10. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 65 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 125 € 26. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΟΡΤΑΣ 300 € 
11. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 190 € 27. ΤΣΙΜΟΥΧΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 175 € 
12. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 105 AMBER ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 265 € 28. ΛΑΜΠΑ 15 € 

13.  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 325 € 
29.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ ΙΧ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 70 € 

14.  ΜΙΖΑ 415 € 
30.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 115 € 
15.  ∆ΥΝΑΜΟ 550 € 31. ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 65 € 
16.  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 215 € 

  

  
Οι ανωτέρω τιµές αφορούν καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI                                                                                                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (προϋπολογισµού 20.000 €) 

Προµήθεια Συντήρησης και επισκευής των ιδιόκτητων οχηµάτων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» διάρκειας 
δύο (2) ετών. Κωδικός αναφοράς 5598 

 

Της επιχείρησης.....................................................................  , έδρα  ............…......................................................... 
οδός.................…………………............................................, αριθµ. ........................., τηλ. ......................................... 
Fax: .............................................. ...............email: ............................. .......................................................................... 
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Η οικονοµική προσφορά µας για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό επί του ανωτέρω τιµοκαταλόγου, υπολογίζεται 
επί της καθαρής αξίας άνευ ΦΠΑ  και είναι:   
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  (%) ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
(service και επιδιορθώσεων) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  (%) ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
(service και επιδιορθώσεων) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
Συντήρηση και επισκευή (service 
και επιδιορθώσεις) των 
ιδιόκτητων οχηµάτων της 
εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» 
διάρκειας δύο (2) ετών 

  

 
 
Σηµείωση: 
Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται το όφελος, τα ειδικά, γενικά έξοδα, κ.λ.π. του Προµηθευτή και κάθε άλλη 
δαπάνη που προκύπτει από την ∆ιακήρυξη  του διαγωνισµού και το Παράρτηµα Ι αυτής. 
 

Θεσσαλονίκη ............................... 
 
 
 

Ο προσφέρων 
                                                               (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1): την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

       Ο/Η  Όνοµα   
Προσφέροντος ή νόµιµου ή  
νοµικού εκπροσώπου  : 

 Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  ∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):  
 

δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων 
δηλώσεων διατάξεις(3), τα ακόλουθα:   

Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του 
ν.4412/2016 άρθρο 73 παρ.1, εις βάρος µου/ τους/ του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

2. ∆ωροδοκία, 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 (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα 
(EE L 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

3. 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, σ.48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2803/2000 (Α΄48) 

4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως , στα άρθρα 1 και 
3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 
της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συµβουλίου της 26ηςΟκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της  
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ( EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.3691/2008 
(Α΄166). 

Σελ.1 Υπεύθυνης δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

6. 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της 
15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013 (Α΄215) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.2 ν.4412/2016: 

Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) υπό πτώχευση, ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, ή δεν τελώ/τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή δεν έχω/έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχω/έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή δεν βρίσκοµαι/βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την 
ακεραιότητά µου/της. 

∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου/της  ή την εθνική 
νοµοθεσία. 

Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου/της όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου/της  ή την εθνική νοµοθεσία. 

ΣΤ. Για κανέναν από τους ανωτέρω λόγους δεν έχω αποκλεισθεί από διαδικασίες που αφορούν την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 74 ν.4412/2016. 

Ζ. ∆ιαθέτω άδεια λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου, σχετική µε το αντικείµενο που ζητείται. 

Η. ∆ιαθέτω άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος (από το αρµόδιο υπουργείο) ή νόµιµη απαλλαγή µε ταυτόχρονη πιστοποίηση του συνεργείου 
για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση 
που αναδειχθώ ανάδοχος της προµήθειας και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί 
αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης που 
εκδίδονται από αρµόδιες Αρχές (ποινικό µητρώο ή ελλείψει αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα περ. Α, ασφαλιστική 
ενηµερότητα περ. ∆, φορολογική ενηµερότητα περ. Ε), από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις µη 
αποκλεισµού. 

 Ηµεροµηνία:        

Ο/Η ∆ηλών/ούσα 

 

                                 (Υπογραφή)  

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

Σελ.2 Υπεύθυνης δήλωσης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..1 
 

Αθήνα ………………….. 
 

Π ρ ο ς 
2 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… 
…………………… …………………… ……………… …… ……..…3  µέχρι το ποσό των 
………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της Προµήθειας και την πιστή 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και 
οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση 
…...…………………………………………..4  

……………........................................................................................................... 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή 
της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το 
καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της 
εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 
ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη ∆ιακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συµβατικής αµοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.). 
2  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
3  Αναγράφεται το όνοµα του Αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή 
υπέρ όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.  

4  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης. 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Παρακαλώ πολύ να εξετάσετε την προσφορά µου που αφορά στην : 
 

«Προµήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχηµάτων της 
εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» διάρκειας δύο (2) ετών».  
 
Κωδικός αναφοράς 5598 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΑΦΜ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

FAX 
 

E-MAIL 
 

 
 
                                                               Ο προσφέρων 
                                
 
 
                                                           Υπογραφή-Σφραγίδα 
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