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Άρθρο  1ο  (Αντικείμενο προμήθειας) 

 Αντικείμενο προμήθειας. 

Η μελέτη αυτή αφορά την μακροχρόνια μίσθωση, για χρονική διάρκεια σαράντα 
οκτώ (48) μηνών, ενός (1) νέου επιβατικού αυτοκινήτου, με δικαίωμα εξαγοράς,  για 
τις ανάγκες του Ε.Χ.Κ.Β.. 

Το ανωτέρω όχημα θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης προσωπικού για 
την εσωτερική μετακίνηση στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, λόγω της αύξησής του 
από την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού αλλά και των επισκεπτών, κάθε φορά που 
προκύπτει ανάγκη από οποιοδήποτε λόγο (π.χ. διακοπή ρεύματος, βλάβη σε 
αναβατήρα, έκτακτες καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), προκειμένου οι μετακινήσεις να 
γίνονται άμεσα και συντονισμένα, εξαιτίας της μεγάλης εδαφικής κάλυψης αυτού. 
Ουσιαστικός στόχος της εν λόγω μακροχρόνιας μίσθωσης είναι η εύρυθμη λειτουργία 
του Κέντρου.  
 

 Άρθρο  2ο  (Ισχύουσες διατάξεις) 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα. 

 Του Ν.4491/2017, 4497/2017, 4482/2017, και 4472/2017 τροποποιήσεις του 
Ν.4412/2016. 

 Του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 

 Του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.)   

 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
Δημοσίων Συμβάσεων” όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 377 του Ν. 
4412/2016. 

 Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” όπως τροποποιήθηκε  με το 
άρθρο 377 του Ν. 4412/2016. 

 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας” όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016. 



και όλων των  διατάξεων όπως ισχύων. 

 

 

 Άρθρο  3ο (Εγγυήσεις) 
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016 .  
 

Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Το ύψος της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

 

 Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο  4ο  (Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης) 
1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 
αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης, 

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. 

3.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  



α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση. 

4.Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5.Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο  5ο  (Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης) 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, 
κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση 
παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση 
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του 
συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και 
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που 
έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 



  

 Άρθρο  6ο (Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής) 
Η Συμβατική προθεσμία  παράδοσης του οχήματος,  ορίζεται  σε  έναν (1) μήνα 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος 
παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, λαμβανομένης ως ημερομηνίας μετρήσεως του 
χρόνου η ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως προμήθειας.  
 

Κατά την διαδικασία παραλαβής του οχήματος , διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόμου. 

 

 Ο συνολικός χρόνος της μακροχρόνιας μίσθωσης του ενός (1) οχήματος ορίζεται 
σε σαράντα οκτώ (48) μήνες και προβλέπεται δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος 
από το Ε.Χ.Κ.Β. μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
μίσθωσης. 

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 206, 208, 209 του  Ν. Ν.4412/2016. 
Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπόμενη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
221 του  Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο  7ο  (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία) 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε 
περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης 
υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα 
αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 
του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας 
της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η 
έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 



3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του 
ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ι 
σχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 74 του Ν.4412/2016 . 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Άρθρο  8ο  (Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας) 
 1.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση 
συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και 
εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το 
περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

2.Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την 
καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το 
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση 
και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

3.Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον 



απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 
τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου 
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

4.Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 
εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό 
όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προ βλέπεται στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

 Άρθρο  9ο  (Ευθύνες  μέχρι την παράδοση ) 
 Ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε  συμβεί στην υπό προμήθεια 
υπηρεσία μέχρι της παράδοσης αυτής στο Ε.Χ.Κ.Β.. 

 

 

Άρθρο  10ο  (Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις) 
 Η πληρωμή της αξίας της υπό προμήθειας υπηρεσίας από το Ε.Χ.Κ.Β. 
προς τον προμηθευτή θα γίνει με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, μετά  
από την κατάθεση των δικαιολογητικών και σύμφωνα με το Άρθρο 200 του ν. 
4412/2016, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η  παραλαβή της υπηρεσίας,  
σύμφωνα με το Άρθρο 219 του ν. 4412/2016, από την αρμόδια Επιτροπή που 
ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 221 του ν. 4412/2016. 

Η πιστοποίηση προς πληρωμή της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας θα ακολουθεί το 
ρυθμό εκτέλεσης της, με την έκδοση αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 
που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

  Η υποβολή του τιμολογίου πληρωμής δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του κατά περίπτωση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε 
είδους φόρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Η δαπάνη δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα 
της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν τον προμηθευτή που θα 
ανακηρυχθεί ανάδοχος (Ν. 3801/2009 άρθρο 46, ΦΕΚ 163Α/4-9-2009). 

 

Άρθρο  11ο  (Ειδικοί Όροι) 
 Ο προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του θεωρείται ότι αποδέχεται 
όλους τους ειδικούς όρους και δεσμεύεται ότι:  



1. Στην τιμή που δίνεται στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται, η δαπάνη 
για την μεταφορά στην έδρα του Ε.Χ.Κ.Β.. 

2. Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να ελέγξει το όχημα παρουσία του 
προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και σε περίπτωση που δεν 
είναι σύμφωνο με τις ειδικές προδιαγραφές έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί, προς 
την Επιτροπή Διοίκησης του Ε.Χ.Κ.Β., την άμεση αντικατάσταση του.  

3. Εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα γνωστοποιήσει 
εγγράφως στο Ε.Χ.Κ.Β., ένα άτομο (καθώς και αναπληρωτή αυτού) που θα είναι 
υπεύθυνο για την μεταξύ των συμβαλλομένων επικοινωνία όσον αφορά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθεια της υπηρεσίας και την  παράδοση του 
οχήματος. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του 
Ε.Χ.Κ.Β., για τον συντονισμό των διαδικασιών και της  έγκαιρης παράδοσης. Σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί επανειλημμένα αδυναμία επικοινωνίας και 
δυσλειτουργία στην εκτέλεση του έργου της προμήθειας της υπηρεσίας, το 
Ε.Χ.Κ.Β.(αναθέτουσα αρχή), μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη λύση της 
παρούσας σύμβασης, χωρίς να έχει καμία οικονομική υποχρέωση και 
επιβάλλοντας στον προμηθευτή και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

4. Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ενός 
μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. 

5. Η μη τήρηση κάποιου από τους παραπάνω όρους δίνει στο Ε.Χ.Κ.Β. 
(αναθέτουσα αρχή) το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον μειοδότη και να 
προμηθευτεί την υπηρεσία από τον 2ο μειοδότη. 

 
 
 
 
Γρεβενά, Ιούνιος  2018 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 

 

Ραφαήλ Θεοδωρίδης  

Αναπ/ρωτης Προϊστάμενος 
Τεχνικών Υπηρεσιών  
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