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Α.Π.: ΕΞΕΛ/2021/22 

Αθήνα,  01.03.2021 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού  οχήματος 

Ι.Χ.»  για την υλοποίηση της  Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ » στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Αττική  

2014-2020»  με  κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5044885, κωδικός Υποέργου 133178, τίτλος Υποέργου 

«Ρήτρα Ευελιξίας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».  

Έχοντας υπόψη  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)», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  



 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο   
  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
2 

 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το 
άρθρο όγδοο  της ΠΝΠ της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ 
Α΄181/18-11-2019), 

 β) της υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 
913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) και ισχύει σήμερα μετά 
την τροποποίησή της με την υπ΄αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
539/τ.ΥΟΔΔ/23-7-2020) καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε 
κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το 
Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που 
λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019 και 

 γ) του Π.Δ. 148/2007, 

 Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 
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 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 / 13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014), όπως  ισχύει, 

 Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» των σε 
εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 την με Α.Π. 2955/05.10.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (κωδ. Απόφασης 10179),  
Ένταξης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Αττική  2014-2020» με κωδικό MIS 
(ΟΠΣ) 5044885, {ΕΠ:16-Aξ:09-Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας 
και Διακρίσεων Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής – Πρόσκλ: ΑΤΤ081-ΑΑ: 3107}, 

 την Απόφαση της 25ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ στις  16/10/2020  (ΑΔΑ:6ΤΧ6ΟΡ9Υ-ΚΥΙ) για 
την  έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα για την πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
5044885 στο πλαίσιο του ΕΠ  «Αττική  2014-2020»,  

 το εγκεκριμένο αίτημα από τον πρόεδρο του ΔΣ ΚΕΘΕΑ με αριθμό ΑΕΔ/ΕΞΕΛ/2021/14/02.02.2021 
για την  προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος Ι.Χ. (πρώτης κυκλοφορίας) για την υλοποίηση 
της  πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Αττική  2014-2020»  με  κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
5044885, κωδικός Υποέργου 133178, τίτλος Υποέργου «Ρήτρα Ευελιξίας για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ » ,  
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 την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:ΨΘΙΞΟΡ9Υ-0ΣΟ, ΑΔΑΜ:21RΕQ008209753, 

 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) όπου ανήκει στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης,  και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας  απευθύνει πρόσκληση για 
υποβολή οικονομικής προσφοράς για  την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού  οχήματος Ι.Χ.» 
(πρώτης κυκλοφορίας),  για την υλοποίηση της  Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα 
«Αττική  2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2955 /05.10.2020 του 
Περιφερειάρχη Αττικής (κωδ. Απόφασης 10179),  με  κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5044885,  κωδικός 
Υποέργου 133178,  τίτλος Υποέργου «Ρήτρα Ευελιξίας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».   

Προϋπολογισμός: 11.184,68 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 13.869,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

τελών ταξινόμησης  καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου,  με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(άνευ Φ.Π.Α και τελών ταξινόμησης).  

Η πρόσκληση  θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  του άρθρου 118 του ν. 4412/16 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθμός  εναρίθμου  έργου 2020ΕΠ08510143). 

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 1300500000 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021  του Φορέα.  

 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον  ακόλουθο  κωδικό  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 34100000-8. 

 

Γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης EL030. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια  ενός (1) επιβατικού οχήματος Ι.Χ. (πρώτης 

κυκλοφορίας) και συγκεκριμένα: 

Προμήθεια οχήματος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική 

Περιγραφή – Πίνακας Συμμόρφωσης της παρούσης. 
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α/α Περιγραφή Ποσότητα 

1 Επιβατικό Όχημα Ι.Χ.  (αυτοκίνητο πρώτης κυκλοφορίας)        1 

 

Αναλυτικά η Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας Συμμόρφωσης του ανωτέρω βρίσκονται στο 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

Η περίοδος εγγύησης και το είδος των υπηρεσιών και υλικών για το όχημα θα είναι ελληνικής 

αντιπροσωπείας και όπως ορίζεται στον Πίνακα Συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

Όλες οι υπηρεσίες και τα υλικά της περιόδου εγγύησης παρέχονται δωρεάν. 

Η Πρόσκληση  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) : www.kethea.gr στην επιλογή «Προμήθειες». 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνείτε με την κα Μαρία Καραπάνου   2105200800, εσωτ 17215, 

email:  info@kethea-exelixis.gr.  

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης 

με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, 

χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο στο 

Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 28 Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 

22/03/2021 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 

στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής: 

1.      Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

2. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο, αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του 

προσφερόμενου οχήματος. 

3. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) της παρούσης και υπογεγραμμένο 
και σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 
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4. Όλα τα απαραίτητα έντυπα  prospectus, τεχνικά 
χαρακτηριστικά οχήματος, οδηγίες συντήρησης, φωτογραφίες 
οχήματος, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο 
τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη 
συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά 
του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς όπως εκάστοτε ισχύει 
(χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής), στην οποία να δηλώνει: 

- το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί προκειμένου 
για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του προκειμένου 
για φυσικά πρόσωπα, 

- ότι έχει εμπειρία παροχής παρόμοιων με τις 
περιγραφόμενες στην παρούσα πρόσκληση προμήθειας , και 
έχει προσφέρει στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σχετικές 
προμήθειες τα δύο (2) τελευταία προ της παρούσας 
πρόσκλησης χρόνια, 

- ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο 
προσωπικό κ.λπ.), αλλά και τον κατάλληλο για την προστασία 
των απασχολούμενων εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για 
την επιτυχή υλοποίηση του έργου, 

- ότι το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη 
νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως πρέπει να κατονομάζεται ο 
ασφαλιστικός φορέας), 

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσης Πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή, 

- ότι η προσφορά του ισχύει για εκατό  πενήντα (150) ημέρες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσής της, 

- ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής 
Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής, 
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- ότι τηρεί, και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, όπως απαριθμούνται στον Ν. 4412/2016, 

- ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή 
ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, 

2. Ευκρινή αντίγραφο  πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο 
επιμελητήριο, 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

4. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

5. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι  έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το 
ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

6. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 

α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 
(ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 
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β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει εντός είκοσι  (20)  ημερών για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης προσκομίζοντας ποινικό μητρώο 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, φορολογική ενημερότητα σε ισχύ και   
ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ . 

 

Χρόνος / τόπος παραλαβής Η παραλαβή του οχήματος, η διαδικασία παραλαβής αυτού και η 
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 
4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει. 

Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης/το όχημα 
θα παραδοθεί στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  επί της οδού Κουμουνδούρου 
28 , Αθήνα,   σε ώρες και ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν με 
την Επιτροπή Παραλαβή του ΚΕΘΕΑ. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το ΚΕΘΕΑ και την 
επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να 
πραγματοποιήσει την παράδοση του οχήματος, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η μεταφορά και η παράδοση του οχήματος θα γίνεται με τη 
φροντίδα, δαπάνες και την ευθύνη του Αναδόχου. Τα έξοδα 
μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Το 
ΚΕΘΕΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη 
μεταφορά των ειδών. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται 
με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής 
παραλαβής τους. 

Προϋπόθεση για την παραλαβή του υπό προμήθεια οχήματος 
είναι η διαπίστωση της καλής του κατάστασης και της συμφωνίας 
των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος πρέπει κατά την παράδοση του οχήματος να επιδείξει 
την ύπαρξη και συμφωνία των όσων αναφέρονται στην τεχνική 
του προσφορά, καθώς και στα φυλλάδια και σχεδιαγράμματα που 
κατέθεσε με αυτήν. 
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Μακροσκοπικός έλεγχος. Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την 
επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και 
γενικά τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

Πρακτική δοκιμασία. Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την 
οδήγηση του οχήματος από οδηγό της Αναθέτουσας Αρχής σε 
διαδρομή 10 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής οδικής 
και οδηγικής συμπεριφοράς του οχήματος, της καλής λειτουργίας 
του κινητήρα, του φωτισμού, του κλεισίματος θυρών, των 
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, αερισμού, πέδησης και γενικά 
όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής 
γίνεται έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, 
του διαφορικού και των σωληνώσεων στο όχημα για διαπίστωση 
διαρροών 

 Ο Ανάδοχος με την παράδοση του οχήματος υποχρεούται να 
παραδώσει (πλέον όσων άλλων αναφέρονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές): 

 Εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος στην ελληνική γλώσσα. 

 Βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών στην ελληνική / και 
αγγλική γλώσσα. 

 Δύο (2) αυτοκόλλητα, διαστάσεων και κειμένου που θα του 
υποδειχτεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, τα οποία 
αφορούν τη δημοσιότητα σύμφωνα με τον επικοινωνιακό 
οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση της προμήθειας θα γίνεται με την έκδοση 
νόμιμου τιμολογίου που θα εκδίδεται στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ.  

2. Η εξόφληση του  τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα 
(30) ημερών, από την οριστική παραλαβή των ειδών της 
Προμήθειας και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής 
από την Επιτροπή Παραλαβής με κατάθεση σε Τραπεζικό 
λογαριασμό του Αναδόχου. 

3. Ο Ανάδοχος για την πληρωμή του, υποχρεούται να 
προσκομίσει όποιο δικαιολογητικό προβλέπεται στο άρθρο 
200 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
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(άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 350 Ν. 4412/2016). 

γ)  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% με κάθε πληρωμή, όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ 

αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση 

δικαιωμάτων άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας της Υπηρεσίας. 

Νομοθεσία  Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας 

εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΘΕΑ 

Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί 

συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με τη σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζονται. 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή μια περιγραφή της προδιαγραφής ή 

ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, τότε απαιτείται 

συμμόρφωση, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποια περιγραφή της 

προδιαγραφής ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση 

ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των φορτηγών και των υποσυστημάτων τους που κατά την κρίση του 

υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του 

Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. «Τεχνικό φυλλάδιο 3, σελ. 4, παράγραφος 4» κ.λπ.). Αντίστοιχα, 

στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία 

και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. «Προδ. 4.18»). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα συμμόρφωσης και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.Η αρμόδια επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα 

από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΕΝΑ  (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ Ι.Χ. (αυτοκίνητο πρώτης κυκλοφορίας)  

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 
Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής 
ΝΑΙ 

    

2 Να αναφερθεί το μοντέλο ΝΑΙ     

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

3 Καύσιμο Βενζίνη     

4 
Πρότυπα εκπομπών 

καυσαερίων  στην Ε.Ε. 
EURO 6.2 

    

5 Κύλινδροι Τουλάχιστον 3     

6 Κυβισμός (cm3) Από 1.100 έως 1.398     

7 Ιπποδύναμη (PS/KW) 80 και άνω     

8 Κιβώτιο ταχυτήτων 
Μηχανικό, τουλάχιστον 5 

ταχυτήτων + όπισθεν 

    

ΑΜΑΞΩΜΑ 

9 Χρώμα Λευκό     

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

10 
Ενδεικτικές ενδείξεις και 

προειδοποιήσεις 

Να καλύπτουν τις 

βασικές λειτουργίες για 

τον κινητήρα, φρένα, 

λάμπες και διαστημάτων 

service 

    

11 Σύστημα πέδησης (φρένα) 
Δισκόφρενα στους 

εμπρόσθιους τροχούς 
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12 

Σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος φρένων 

(ABS), ηλεκτρονικό σύστημα 

σταθερότητας / ευστάθειας 

(ESP/ESC), υποβοήθηση 

φρεναρίσματος (Brake 

assist), ηλεκτρονική 

κατανομή φρένων (πέδησης) 

(EBD) 

ΝΑΙ 

    

13 Αερόσακος οδηγού ΝΑΙ     

14 Αερόσακος συνοδηγού ΝΑΙ     

15 Πλευρικοί αερόσακοι ΝΑΙ     

16 Ζώνες ασφαλείας ΝΑΙ     

17 Στήριγμα κεφαλής ΝΑΙ     

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

18 Ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ     

19 

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και 

θερμαινόμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες, χειροκίνητα 

αναδιπλούμενοι 

ΝΑΙ 

    

20 Κλείδωμα 
Κεντρικό κλείδωμα με 

τηλεχειρισμό 

    

21 Τιμόνι Ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος     

22 Κάθισμα οδηγού 
Ρυθμιζόμενης θέσης και 

ύψους 

    

23 Σύστημα ψύξης – θέρμανσης 
Air conditioner ή 

κλιματισμός 

    

24 Σύστημα ακινητοποίησης 
Ηλεκτρονικό immobilizer 

ή παρόμοιο 

    

25 Αντικλεπτικός συναγερμός Περιμετρικός     

26 Αισθητήρες παρκαρίσματος Τουλάχιστον πίσω     

27 Ρεζέρβα Κανονική     

28 Ζάντες Χαλύβδινες με τάσια     

29 Φώτα Ημέρας     

30 Ηχοσύστημα 
Τουλάχιστον radioCD με 

ηχεία 
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31 Δάπεδο καμπίνας οδήγησης 
Με μοκέτα ή πλαστική 

επένδυση 

    

32 Ταπετσαρία 
Υφασμάτινη επένδυση 

καθισμάτων 

    

33 Φαρμακείο ΝΑΙ     

34 Τρίγωνο ΝΑΙ     

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

35 

Τα οχήματα θα παραδοθούν 

στη Μονάδα του ΚΕΘΕΑ 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ, οδός 

Κουμουνδούρου 28 Αθήνα, το 

αργότερο σε 3 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, σε 

ώρες και ημερομηνίες που θα 

συμφωνηθούν με τους 

αρμόδιους υπαλλήλους του 

ΚΕΘΕΑ 

ΝΑΙ 

    

36 

Τα προσφερόμενα είδη 

πρέπει να έχουν τη σήμανση 

CE και να συνοδεύονται από 

τη Δήλωση Συμμόρφωσης 

του κατασκευαστή τους, η 

οποία και θα δηλώνει ότι 

πληρούν όλες τις αναγκαίες 

απαιτήσεις που ορίζονται στις 

ισχύουσες οδηγίες 

NAI 

    

37 

Τα οχήματα θα είναι γνωστής 

μάρκας και θα παραδοθούν 

στην Αναθέτουσα Αρχή προς 

κυκλοφορία, αφού ο 

προμηθευτής έχει 

διεκπεραιώσει όλες τις 

διαδικασίες για την 

κυκλοφορία τους, με ευθύνη 

του και δαπάνη του 

NAI 
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38 

Στην τιμή μονάδος θα 

συμπεριλαμβάνονται παντός 

είδους δαπάνες αναγκαίες για 

τη νόμιμη κυκλοφορία των 

οχημάτων (εκτελωνισμοί, 

μεταφορικά, διάφορα λοιπά 

έξοδα κ.λπ.) 

NAI 

    

49 

Εγγύηση για μηχανικά, 

ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

μέρη (αφορά καινούργια 

ανταλλακτικά και εργασία 

αντικατάστασης) 

Τουλάχιστον δύο (2) έτη 

    

40 
Εγγύηση εργοστασιακής 

βαφής 
Τουλάχιστον τρία (3) έτη 

    

41 
Εγγύηση αντισκωριακής 

προστασίας 

Τουλάχιστον οκτώ (5) 

έτη 

    

42 

Εγγύηση κινητικότητας σε 

περίπτωση ακινητοποίησης 

λόγω βλάβης 

Τουλάχιστον δύο (2) έτη 

    

43 

Θα πρέπει να υπάρχει 

εγγύηση-δήλωση του 

προμηθευτή αντιπροσωπείας 

για την υποστήριξη των 

οχημάτων σε γνήσια 

ανταλλακτικά και 

εξουσιοδοτημένο service για 

την ακινητοποίηση των 

οχημάτων τουλάχιστον για τα 

προσεχή δέκα (10) έτη από 

την ημερομηνία παράδοσής 

τους 

NAI 
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44 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις (Α/Α 

40 έως 44) θα καλύπτονται 

από ελληνική αντιπροσωπεία 

και στο διάστημα της 

εγγύησης οι βλάβες θα 

αποκαθίστανται σε 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο, 

εφόσον τα οχήματα είναι 

δυνατόν να κινηθούν 

ασφαλώς, διαφορετικά θα 

μεταφέρονται µε έξοδα της 

προμηθεύτριας εταιρείας. 

Όλες οι υπηρεσίες και τα 

ανταλλακτικά για την 

αποκατάσταση βλαβών και 

ανωμαλιών λειτουργίας  κατά 

το χρόνο εγγύησης θα 

παρέχονται δωρεάν. 

ΝΑΙ 

    

45 

Τα υπό προμήθεια οχήματα 

θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό Τελωνείου με 

ημερομηνία παραγωγής και 

αναλυτικά PROSPECTUS 

στην ελληνική γλώσσα, 

έγκριση τύπου οχήματος και 

αναγκαία πιστοποιητικά 

ΚΤΕΟ 

NAI 

    

 

Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης και συντήρησης για τον εξοπλισμό που θα παραδοθεί, θα καλύπτει την 

περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία σύνταξης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Εξοπλισμού από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Υποβολή οικονομικής προσφοράς για  την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού  οχήματος Ι.Χ.» 
(πρώτης κυκλοφορίας),  για την υλοποίηση της  Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» στο Επιχειρησιακό  
Πρόγραμμα «Αττική  2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2955 
/05.10.2020 του Περιφερειάρχη Αττικής (κωδ. Απόφασης 10179),  με  κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
5044885,  κωδικός Υποέργου 133178,  τίτλος Υποέργου «Ρήτρα Ευελιξίας για την 
υλοποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, 

κ.λ.π.. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

        

        

   ΣΥΝΟΛΟ     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

   

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, 

κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος Ν. 4172/2013, άρθρο 

64 παρ. 2Γγ. 

Η προσφορά με δεσμεύει για 150 ημέρες. 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία 


