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Προμήθεια, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα 
οχήματα της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» - Κωδικός 
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10.000,00€ ευρώ 

 

 

Νοέμβριος 2022 
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια, Επισκευής και 
Συντήρησης Ελαστικών για τα 
οχήματα της εταιρείας «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» - Κωδικός Αναφοράς 
6021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

Προτίθεται να αναθέσει τη σύμβαση με αντικείμενο την  

Προμήθεια, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα οχήματα της εταιρείας «Εγνατία Οδός 

Α.Ε.» - Κωδικός Αναφοράς 6021 

προϋπολογισμού δημοπράτησης 10.000,00 ευρώ πλέον (Φ.Π.Α.) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και με τους όρους του 
παρόντος τεύχους και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω Σύμβασης 
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

α/α 

 

Περιγραφή  

 

 

 Αναφορά στην 
Διακήρυξη 

1 Καταληκτική Ημέρα και ώρα 
Παραλαβής Προσφορών 

29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 
μμ 

Παρ. 1.4 

2 Δικαίωμα Συμμετοχής   Παρ. 2.1.1 

3 Κριτήριο Ανάθεσης  Χαμηλότερη Τιμή Παρ. 2.3.1 

4 Τρόπος Υποβολής 
Προσφοράς 

 Η προσφορά υποβάλλεται με 
αίτηση και σε σφραγισμένο φάκελο 

στο πρωτόκολλο της ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε. 

Παρ. 2.4.2.3 

5 Ο σφραγισμένος Φάκελος 
περιέχει  

1. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με την 
αναγραφή :   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 

που περιλαμβάνει: 

• την αίτηση συμμετοχής  

• την Υπεύθ. Δήλωση του Παρ. ΙΙΙ 
  

2. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με την 
αναγραφή :   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος περιλαμβάνει: 

την Οικ. Προσφορά, που 

συντάσσεται σύμφωνα με το Υποδ. 
του παραρτ. ΙΙ 

Παρ. 2.4.3 

Παρ. 2.4.4 

6 Χρόνος ισχύος των 
προσφορών 

90 ημέρες Παρ. 2.4.5 

7 
Κατακύρωση και σύναψη 

σύμβασης 

Ο μειοδότης/ Ανάδοχος για την 
Υπογραφή της σύμβασης 

προσκομίζει: 

1) Ποινικό μητρώο ή ελλείψει 
αυτού ισοδύναμο έγγραφο 

2) αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας 

3) αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

Παρ. 3.1.2 

Παρ. 2.2.4.1_Β.1α) 

 

Παρ. 2.2.4.1_Β.1β.ι) 

Παρ. 2.2.4.1_Β.1β.ιι) 

 

4) σε περίπτωση ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ επιπλέον: 
αποδεικτικό Νόμιμης 

σύστασης, εκπροσώπησης 
και τυχόν μεταβολών  

Παρ. 2.2.4.1_Β.3 

8 Σε περίπτωση ΕΝΩΣΗΣ ή 
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  

Συμβολαιογραφική Πράξη περί 
σύστασης αυτής  

Παρ. 3.1.2 (2) 
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση 6Ο χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Τηλέφωνο 2310 470200, 2310470505, 2310470437 

Φαξ 2310 475936  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  eoae@egnatia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κωνσταντία Ιορδανίδου 

 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.egnatia.eu 

Τα αποφαινόμενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθμ. 610/2/24.03.10, 
986/1-9/27.09.2019, 995/1/10.02.20, 1000/21/05.06.20, 1024/23/26.07.2021 και 1028/2/26.11.2021 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται με νεότερες 
αποφάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς εκ του λόγου αυτού ο Προσφέρων ή ο τελικά 
επιλεγείς Ανάδοχος να μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): http://www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Συνιστάται οι 
Ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική ενημέρωση επί, 
ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών. 

1.1 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 
4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η «Εγνατία Οδός ΑΕ». Η δαπάνη της παρούσας  
σύμβασης βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων για τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024 
της «Εγνατία Οδός ΑΕ». Για την παρούσα σύμβαση εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. A01/0228/15.03.2022 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με Κωδ. Εγγρ. 220315004 και ΑΔΑ 6ΧΟΠ46Ψ8ΟΝ-ΟΩΥ  

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα οχήματα της 
εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.». Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αντικείμενο Προμήθειας της παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 10.000,  ΦΠΑ : €2.400). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της χαμηλότερης τιμής σε ευρώ. 

mailto:eoae@egnatia.gr
http://www.egnatia.eu/
http://www.egnatia.eu/
ΑΔΑ: 65ΦΟ46Ψ8ΟΝ-ΖΧΖ





Σελίδα 6 από 23 

1.3 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

Η παρούσα διαδικασία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 1032/9/10.02.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 

1.4  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00μμ. 

Η ως άνω ημερομηνία και ώρα θα αποτελεί και τακτή ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής των 
φακέλων συμμετοχής από την Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και αποσφράγισής τους. 

1.5 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η Πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.egnatia.eu στην 
περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.egnatia.eu/
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της: 

α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αντικείμενο Προμήθειας,  

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υποδείγματα Οικονομικών Προσφορών,  

γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές  και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

3. Το Ιδιωτικό συμφωνητικό 

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
σχετικά με τα τεύχη της διαδικασίας υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  της παραγράφου 1.1 της παρούσας. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων απαντώνται με σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.egnatia.eu (στην περιοχή ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ). 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 Εταιρίας. 

2.1.3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

http://www.egnatia.eu/
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης θα αφορούν στο σύνολο της σύμβασης. 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

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

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές.  
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες  περιπτώσεις 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των παραπάνω περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

ΚΕΝΟ 

2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.4.1 Αποδεικτικά μέσα  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2  ο προσωρινός 
ανάδοχος (μειοδότης)  θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.2.1. 

β) ) για την παράγραφο  2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.2.2α. 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  
ii)) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
της παραγράφου 2.2.2.2β πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Β2. ΚΕΝΟ 

Β3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
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συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  
τιμής και συγκεκριμένα βάσει χαμηλότερης τιμής σε ευρώ. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα συνταχθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση που 
συνοδεύεται από το Αντικείμενο Προμήθειας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και το υπόδειγμα: Οικονομικής Προσφοράς 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Η χρήση του Υποδείγματος είναι Υποχρεωτική. 

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για ένα (1) Τμήμα, για δύο (2) Τμήματα ή και για τα τρία (3) Τμήματα, εφόσον το επιθυμούν. Η 
Εταιρεία μπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προμηθευτές  με κριτήριο τη χαμηλότερη για κάθε 
Τμήμα τιμή. 

Επισημαίνεται ότι: 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας και δεν θα 
γίνει δεκτή προσφορά για μέρος του αντικειμένου της προμήθειας. 

Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή διορθωμένες προσφορές, αντιπροσφορές ή 
οποιεσδήποτε προτάσεις  που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, ώστε να μην αποκλειστεί από αυτή, κάθε 
Ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει το φάκελο συμμετοχής του αφενός σύμφωνα προς τις απαιτήσεις 
της παρούσας Πρόσκλησης και αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1.5 
της παρούσας. 

Οι φάκελοι συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία θεωρείται ότι υποβάλλονται έγκαιρα εφόσον, 
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσας. Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για την 
ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων συμμετοχής μέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε 
καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης 
υποβολής των φακέλων συμμετοχής και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα 
ταχυδρομικών εταιρειών. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.1 της παρούσας. 

2.4.2.2. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ακόμη και αν συντρέχουν 
λόγοι ανώτερης βίας για καθυστέρηση, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως και οι ενδιαφερόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά και μνεία του λόγου αποκλεισμού 
στο Πρακτικό της Επιτροπής. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
του ………………………............................................................................................................  

(στοιχεία του διαγωνιζόμενου -επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail και σε περίπτωση 
Ένωσης τα στοιχεία όλων των μελών της) 

για την Σύμβαση με τίτλο: 

Προμήθεια, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα οχήματα της εταιρείας 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.», Κωδικός Αναφοράς 6021 

                                                
με αναθέτουσα αρχή: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και 

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 29/11/2022 και ώρα 12:00 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους  

Ι. (Υπο)φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρούσα (παρ. 2.4.3). 

ΙΙ. (Υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός 
του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

2.4.3 Περιεχόμενα υπο-Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Θα περιλαμβάνει:  

• Αίτηση (συμμετοχής) υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό 
στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντα (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή 
επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.2 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται εκ των υστέρων, δεν 
αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

2.4.4 Περιεχόμενα υπο-Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η Οικονομική Προσφορά του 
Προσφέροντα για το αντίστοιχο Τμήμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας 
κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας Πρόσκλησης.  

α. Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το αντίστοιχο 
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η Οικονομική προσφορά θα συμπληρώνεται 
με τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, υπογράφεται 
από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση 
νομικού προσώπου και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως 
εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Προσφερόντων ή μελών Ενώσεων από τον ίδιο 
εκπρόσωπο. 

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

β. Η Οικονομική προσφορά θα διατυπωθεί αριθμητικώς και ολογράφως όπως ορίζει το Υπόδειγμα. Η 
ολόγραφη αναγραφή της συνολικής προσφοράς  είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού.  
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Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, λογιστικά λάθη σε γινόμενα καθώς και λάθη 
στην στρογγυλοποίηση, διορθώνονται από την Επιτροπή με βάση την ολόγραφη αναγραφή της Συνολικής 
Τιμής. 

γ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

• δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

• δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του Ν.4412/2016 και  

• η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης  (παρ. 1.2 της παρούσας).  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα  
(90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού της παρ. 1.5 της παρούσας Πρόσκλησης.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην  

β) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης Πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά την 
ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.4 της παρούσας, στα 
γραφεία της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», στο ισόγειο του κτιρίου Μποντζώρλος ΙΙ, στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρμης. 

Την ορισμένη ημέρα και ώρα ως ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν 
στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εμπρόθεσμη κατάθεση των φακέλων 
συμμετοχής, τους αριθμεί κατά σειρά πρωτοκόλλησης και τους μονογράφει. Στη συνέχεια τους 
αποσφραγίζει και αριθμεί και μονογράφει όλους τους περιεχόμενους σε αυτούς υποφακέλους των 
Φακέλων Συμμετοχής. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση και σύναψη σύμβασης 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, , 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό, 
εκδίδεται απόφαση και η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και τον 
προσκαλεί να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Ο Ανάδοχος κατά την προσέλευσή του για την υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζει μεταξύ των 
άλλων που προβλέπονται : 

1.  Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.4 

2. Συμβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση, ή αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν 
εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για κάποιο σοβαρό λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα 
είναι ελλιπή, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
επαναλαμβάνοντας την διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ΄εξής.  

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Τρόπος πληρωμής  

4.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται  μετά από κάθε τμηματική παραλαβή  των υλικών.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  
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4.1.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

5.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  

5.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  ν καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία Δ.Υ. (Επίβλεψη) ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. η οποία 
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

5.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

5.2 Διάρκεια σύμβασης1  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη για καθένα από τα τμήματα από την υπογραφή της 
σύμβασης 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος3  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

5.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 4 

5.3.1 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 
και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Ο τρόπος παραλαβής όλων των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι – 
Αντικείμενο Προμήθειας 

5.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα υλικά, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις 

 
1 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
2 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
3 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
4  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των υλικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

5.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των υλικών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  

5.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

5.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

5.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 5.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

5.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση5  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υλικών με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

5.5 Λήξη της Σύμβασης  

Η λήξη της Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Αναδόχου ή διάλυση 
της σύμβασης), πιστοποιείται με την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 της παρούσας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους 

 
5 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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Κωνσταντία Ιορδανίδου 

Τμηματάρχης 

Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών 

 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Βίσκος 
Υποδιευθυντής  

Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων 
 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την 1032/9/10.02.2022 
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος 
Διευθύνων Σύμβουλος 

της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 
 

 

 
Για τον «Ανάδοχο» 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

6.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Η/Υ & PLOTTER 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» χρησιμοποιεί είκοσι (20) 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, στις οποίες περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης 
και  αντικατάστασης ελαστικών 

 

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο εργασιών του αναδόχου θα είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης και  
αντικατάστασης ελαστικών.  

Ο στόλος οχημάτων της Εγνατία Οδός ΑΕ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει 
το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών των οχημάτων σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους: 

Πίνακας ελαστικών αυτοκινήτων της εταιρίας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ” 

 

Α/Α 
Διαστάσεις 

Ελαστικών 

Δείκτης 

Ταχύτητας 
Προοριζόμενη Χρήση ΤΥΠΟΣ Είδος Οχήματος Ποσότητα 

1 205 / 70 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
SUBARU 

FORESTER 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

2 215 / 60 / R16 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
SUBARU 

FORESTER 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 

3 215 / 65 / R16 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
SUBARU 

FORESTER 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

4 195 / 65 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ VW GOLF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

5 215 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ NISSAN 
X-TRAIL 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 

6 235 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 
FORD RANGER ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 4 

7 245 / 70 / R16 H & ΑΝΩ 80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 
FORD RANGER ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 8 

8 195 / 55 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ SEAT CORDOBA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12 

9 175 / 70 / R13 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ TOYOTA YARIS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

10 235 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 
80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 
FORD RANGER ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 4 

11 245 / 70 / R16 H & ΑΝΩ 
80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 
FORD RANGER ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 4 

12 235 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 
FORD RANGER ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 4 

13 215 / 70 / R16 C & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ DAIMLER 

CHRYSLER 
ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 6 

14 205 / 55 / R16 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
VW PASSAT 

VARIANT 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

15 215 / 70 / R16 C & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ TRANSIT VAN ΦΟΡΤΗΓΟ 4 
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ΙΙ. Ειδικοί Οροί - Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Ελαστικών Επισώτρων – Υποχρεώσεις 
Αναδόχου 

1. Οι τύποι και οι διαστάσεις των προς προμήθεια ελαστικών επισώτρων, καθώς και οι τύποι των 
οχημάτων στα οποία αυτά θα χρησιμοποιηθούν, φαίνονται στον ανωτέρω Πίνακα ελαστικών. Τα υπό 
προμήθεια ελαστικά επίσωτρα, θα είναι καινούργια και θα πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές-
απαιτήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
2. Ο δείκτης ταχύτητας κάθε προσφερόμενου τύπου ελαστικού πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 
αυτόν που ορίζεται στον σχετικό Πίνακα ελαστικών. 
3. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθαλάμους (tubeless), 
καινούργια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση, να στερούνται εργοστασιακών 
ελαττωμάτων και η ημερομηνία παραγωγής τους (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες 
DOT και τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
μήνες απ' αυτήν της ημερομηνίας παράδοσης. 
4. Ο τύπος των ελαστικών θα πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από τεχνικά φυλλάδια 
(προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά του 
Προμηθευτή. 
5. Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα 
στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς 
καμία επιβάρυνση της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, θα αντικαθίστανται με τα πρέποντα. 
6. Οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ελαστικών πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο της προδιαγραφές 
που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του 
ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
7. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, 
2005/11/EK/16-2-2005, Υπ. Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92 (ΦΕΚ Β’ 589/30.09.1992), 
οικ.47102/2138/29.10.02 (ΦΕΚ Β’ 1410/6.11.2002)) και να είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα 
πιστοποιητικά σήμανσης καταλληλότητας. 
8. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα περιλαμβάνει τη σωστή 
λειτουργία τους με εγγύηση χιλιομετρικής απόστασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20.000 
Km. 
9. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, 
οι διαστάσεις του ελαστικού. 
10. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς 
οργανισμού ETRTO και τις απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών  2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 92/23/31-3-92 
(ΦΕΚ Β’ 589/30-09-92). 
11. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη 
μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ Β 589/30-09-92 όπως 
αυτό ισχύει σήμερα. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται απαραίτητα κατά το στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι 
ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, θα απορρίπτονται και δεν θα 
παραλαμβάνονται. 
12. Κατά την τοποθέτησή τους τα ελαστικά θα ελέγχονται μακροσκοπικά για τυχόν κατασκευαστικά 
ελαττώματα ενώ παράλληλα θα ελέγχεται η ποιότητά κατασκευής τους και η συμφωνία των τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού. Τέλος θα ελέγχεται τα ελαστικά 
που τοποθετούνται σε κάθε όχημα να είναι της ίδιας εβδομάδας παραγωγής. Σε περίπτωση που κριθούν 
ακατάλληλα θα απαιτείται η αντικατάστασή τους από τον Ανάδοχο με αντίστοιχα ελαστικά τα οποία θα 
πληρούν τα οριζόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας. 
13. Στην τιμή προμήθειας των ελαστικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης, η 
εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών, η ευθυγράμμιση και 
ζυγοστάθμισή τους καθώς και όλα τα μικροϋλικά και οι εργασίες που απαιτούνται. Επιπλέον στην τιμή 
προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των έκτακτων επισκευών των υφιστάμενων 
ελαστικών των οχημάτων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” λόγω βλάβης (π.χ. 50 φούιτ-, σχίσιμο μόνο) καθώς και 
όλες οι επιβαρύνσεις και κρατήσεις του προμηθευτή. 
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14. Οι υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των 
χρησιμοποιημένων ελαστικών είναι στην ευθύνη του Προμηθευτή. 
15. Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. 
16. Ο Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα ελαστικά που παραδίδει είναι 
άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας. Σε περίπτωση που 
τα προμηθευόμενα ελαστικά φθαρούν πρόωρα ή παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα, λόγω 
κατασκευαστικού προβλήματος ή ελαττώματος των ελαστικών τότε θα αντικατασταθούν ΔΩΡΕΑΝ από τον 
Προμηθευτή. 
17. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τοποθετημένα τα ελαστικά επίσωτρα, τμηματικά σύμφωνα 
με τις ανάγκες των Υπηρεσιών μας, το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της 
σχετικής παραγγελίας.  
18. Εφόσον η έδρα  του προμηθευτή είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) χλμ από την έδρα της εταιρίας, 
αποκλειστικά και μόνο τότε, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με ευθύνη και έξοδά του την 
παραλαβή και παράδοση των οχημάτων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στην έδρα της εταιρίας. 

 

  

 

 

Ιωάννης Βίσκος 
Υποδιευθυντής Διοικητικής Μέριμνας 

& Ανθρωπίνων Πόρων 
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6.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

Προμήθεια, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών 
για τα οχήματα της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» - 
Κωδικός Αναφοράς 6021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων …………………..…….....……...................................................... 
……………………………………………………………..……………………………..……..………........................................................................... 

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

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

με έδρα 

τ……………………………..........................................οδός............................................................................................. ..........……

……….………..………αριθμ…..Τ.Κ.………………Τηλ.…………………….Fax……………………email…......................................... 

Προς: Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 
Αφού έλαβα γνώση του τεύχους της Πρόσκλησης για την ανάθεση της σύμβασης του τίτλου, καθώς και 
των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, υποβάλλω την παρούσα Οικονομική Προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
σύμβασης στο σύνολό της. 
 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 

 

Α/Α 
Διαστάσεις 
Ελαστικών 

Δείκτης 
Ταχύτητας 

Προοριζόμενη Χρήση Τύπος Είδος Οχήματος 

 

Ποσότητα 

(1) 

Τιμή 
μονάδας 

άνευ ΦΠΑ 

(2) 

Καθαρή αξία 
άνευ ΦΠΑ ανά 

είδος 

(3) = (1)*(2) 

1 205 / 70 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
SUBARU 

FORESTER 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

  

2 215 / 60 / R16 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
SUBARU 

FORESTER 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 

  

3 215 / 65 / R16 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
SUBARU 

FORESTER 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

  

4 195 / 65 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ VW GOLF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4   

5 215 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
NISSAN 
X-TRAIL 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 
  

6 235 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 
80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 

FORD 
RANGER 

ΕΛΑΦΡΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

4 
  

7 245 / 70 / R16 H & ΑΝΩ 
80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 

FORD 
RANGER 

ΕΛΑΦΡΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

8 
  

8 195 / 55 / R15 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
SEAT 

CORDOBA 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12 

  

9 175 / 70 / R13 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
TOYOTA 

YARIS 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

  

10 235 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 
80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 

FORD 
RANGER 

ΕΛΑΦΡΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

4 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ............................................................................................................................................. 

Σημειώσεις: 
-  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 Διακήρυξη  του διαγωνισμού και το Παράρτημα Ι αυτής.  

- Στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος των έκτακτων επισκευών των υφιστάμενων 
ελαστικών των οχημάτων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” λόγω βλάβης (π.χ. 50 φούιτ- σχίσιμο μόνο) καθώς και όλες οι 

επιβαρύνσεις και κρατήσεις του προμηθευτή. 

 

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 

 

΅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς – συνέχεια 1 

Α/Α 
Διαστάσεις 
Ελαστικών 

Δείκτης 
Ταχύτητας 

Προοριζόμενη Χρήση Τύπος Είδος Οχήματος 

 

Ποσότητα 

(1) 

Τιμή 
μονάδας 

άνευ ΦΠΑ 

(2) 

Καθαρή αξία 
άνευ ΦΠΑ ανά 

είδος 

(3) = (1)*(2) 

11 245 / 70 / R16 H & ΑΝΩ 
80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 

FORD 
RANGER 

ΕΛΑΦΡΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

4 
  

12 235 / 75 / R15 H & ΑΝΩ 
80% ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

20% ΧΩΜΑ 

FORD 
RANGER 

ΕΛΑΦΡΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

4 
  

13 215 / 70 / R16 C & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
DAIMLER 
CHRYSLER 

ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 6 
  

14 205 / 55 / R16 H & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
VW PASSAT 

VARIANT 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 

  

15 215 / 70 / R16 C & ΑΝΩ 100% ΑΣΦΑΛΤΟΣ TRANSIT VAN ΦΟΡΤΗΓΟ 4   

                                                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)   
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6.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Στην Πρόσκληση του διαγωνισμού : 
Προμήθεια, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα οχήματα της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» - 

Κωδικός Αναφοράς 6021 
 

Προς την  Επιτροπή  Διαγωνισμού της ως άνω Προμήθειας : 

 

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ………………………………………….………………………………………… 

…………………………..,  κάτοικος……………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / 
Διαβατηρίου με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από …………………………….., 
στις ………………………………………………. 

 

Προσφέρων  στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος  της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Α. Δεν υπάρχει σε βάρος μου ή στα  τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

ΑΔΑ: 65ΦΟ46Ψ8ΟΝ-ΖΧΖ





Σελίδα 23 από 23 

Β. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) αθετήσει τις υποχρεώσεις μου (της) όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασης μου.  

 

Γ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Προμηθευτής της σύμβασης, σύμφωνα με την Πρόσκληση 
και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής. 

 

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 
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