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ΔΔΔΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΜΜΜΙΙΙΣΣΣΘΘΘΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΟΟΟΧΧΧΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ   
   

      Ο Πρόεδρος της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)».   
 

Ά ρ θ ρ ο  1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10/08/2017 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 13.00' και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13.30', ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της επιχείρησης στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Σε 
περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο, θα 
επαναληφθεί στις  17/08/2018  ημέρα  Πέμπτη,  την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, 
χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο. 

 
Ά ρ θ ρ ο  2ο 

Δεκτοί στο διαγωνισμό 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με 
το αντικείμενο της προμήθειας.  
 

Ά ρ θ ρ ο  3ο 
Προϋπολογισμός - Νομοθεσία 

 

Το ποσό της μίσθωσης και της εξαγοράς ανέρχεται στις 50.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, 
θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.05.01.110 των 
προϋπολογισμών εξόδων για τα επόμενα 5 έτη. Η μίσθωση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με : 

 τη μελέτη, και τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά) 
(ιδιαιτέρως του άρθρου 117) 
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Ά ρ θ ρ ο  4ο 
Προμήθεια –τεχνικές προδιαγραφές 

 

Το υπό μίσθωση όχημα  πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της 
ισχύουσας νομοθεσίας και να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η μίσθωση αφορά 
ελαφρού τύπου εταιρικού επαγγελματικού αυτοκινήτου σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της τεχνικής εκθέσεως 4/2017 της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. Στο διαγωνισμό γίνονται 
δεκτές προσφορές που αφορούν σε υλικά αλλοδαπής προελεύσεως γνωστών εργοστασίων 
ή εγχώριας κατασκευής αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες 
διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας.  
 

Ά ρ θ ρ ο  5ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να 
προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου ή της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ που να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος.  

β) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της συνολικής δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας (δηλ. 806,45 €) 

γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

ii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

iii. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία 

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου και ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  
ε) φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση 
στ) ασφαλιστική ενημερότητα ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
η) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού μαζί με την προσφορά τους - επί ποινή αποκλεισμού - σε περίπτωση που 
είναι ελλιπή. 

Ο ανάδοχος (ή ανάδοχοι) στον οποίο θα ανατεθεί η μίσθωση οφείλει πριν την 
απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ τα πρωτότυπα έγγραφα και 
πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται 
αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και 
πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Ά ρ θ ρ ο  6ο 
Τρόπος διενεργείας του διαγωνισμού 

 

α) Οι προσφορές θα επιδοθούν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 5). 
2. Τις Τεχνικές περιγραφές, Προσπέκτους, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 
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3. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά. 
β) Οι προσφορές θα γίνονται δέκτες από την αρμόδια επιτροπή την 10/08/2017 ημέρα 

Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 13.00' και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών 13.30' στα γραφεία της επιχείρησης στο κέντρο πολιτισμού στην Ιερισσό 
Χαλκιδικής. Επίσης οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο 
πρωτόκολλο της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ με ευθύνη του προσφέροντος ως προς το περιεχόμενο και 
το χρόνο που θα περιέλθουν αυτές στην ως άνω Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο 
διαγωνισμός αποβεί άγονος η δεν διεξαχθεί για κάποιο λόγο θα επαναληφθεί στις 18-8-2017 
ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς δεύτερη δημοσίευση στον τύπο. 

Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα πρέπει να παραληφθούν και 
πρωτοκολληθούν μέχρι μία ημέρα νωρίτερα, από την οριζόμενη και ώρα την που ορίζεται 
ανωτέρω. 

Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα στο πρωτόκολλο της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ 
αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

Η υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν 
υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα. 

Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την 
καθυστέρηση. 

δ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή δεν επιτρέπεται. 
ε) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
στ) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλκει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως 

των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει 
δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως 
και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε 
φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επί 
αυτού ο αυτός με αυτόν του εξωτερικού φάκελου αύξων αριθμός. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι 
στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και αποφασίζει ποιές προσφορές γίνονται δέκτες και ποιές απορρίπτονται. 

Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποίοι αποκλείονται 
και για ποίους λόγου και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς 
τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Στη συνεχεία αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα. 

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου ή δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν ή σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. 

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής. 

Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού. 
 

Ά ρ θ ρ ο  7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού 
που θα κατακυρωθεί, χωρίς το Φ.Π.Α.. 
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Ά ρ θ ρ ο  8ο 
Τιμές προμήθειας - Κρατήσεις 

 

Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στην ΑΞΤΑΔΑ 
ΔΑΕ. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει την ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ η οποία απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον 
εκτελωνισμό 
 

Ά ρ θ ρ ο  9ο 
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών 

 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην 
Αγγλική από τον οίκο με μετάφραση στην Ελληνική. 
 
 

Ά ρ θ ρ ο  10ο 
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 
περιγραφής, στο όποιο θα δίνεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο όχημα και 
φυλλάδιο (prospectus) τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος 
με ασαφείς η ελλείπεις τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφτεί, ανάλογα με τις ελλείψεις 
ή τις ασάφειες. 
 

Ά ρ θ ρ ο  11ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό δύο (2) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 

πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο τρείς (3) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, 
αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 
 

Ά ρ θ ρ ο  12ο:  
Ενστάσεις 

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ, μέσα στο μισό του 
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται 
και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
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2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 
σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 
του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην αρμόδια επιτροπή που αποφαίνεται 
τελικά. 

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την 
συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής 
αξιολόγησης.  

4. Στις ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στις αποφάσεις του, 
που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006. 

5. Η ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο 
των αποφάσεων της επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις 
ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της 
απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με 
κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 

Ά ρ θ ρ ο  13ο 
Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

 

1. Η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 
τηρουμένων των λοιπών υποχρεωτικών όρων  

2. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται 
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος του οχήματος. 
β) Την τιμή 
γ) Την τοποθεσία για την οποία προορίζεται 
δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών 
ε) Τα στοιχεία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού 
στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 

3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

4. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο 
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην 
περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του οχήματος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει 
στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του οχήματος αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από 
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τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης του οχήματος υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

5. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή 
στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η 
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

6. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας του παρόντος 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου σε οποιοδήποτε στάδιο του 
και μη κατακύρωσης της Σύμβασης χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε 
είδους από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες δεν θα 
έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιοδήποτε λόγο και αιτία για θετική ή αποθετική 
ζημία τους που τυχόν υποστούν. 

8. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να 
υπογράψει τη Σύμβαση ή εάν η προθεσμία στην οποία υποχρεούται να προσέλθει για 
την υπογραφή της Σύμβασης περάσει άπρακτη, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
να αναδείξει ως ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά μειοδότη με τον οποίο θα 
υπογράψει τη Σύμβαση, κ.ο.κ. 

9. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί έστω και με την συμμετοχή ενός μόνο διαγωνιζόμενου. 
 

Ά ρ θ ρ ο  14ο 

Παραλαβή, τρόπος και χρόνος πληρωμής 
 

Τόπος παράδοσης του οχήματος θα γίνει στα γραφεία της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ στην Ιερισσό 
Χαλκιδικής. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά σε διάρκεια 5 ετών ως εξής: 

2017  ποσό 5.500,00 ευρώ 

2018  ποσό 9.100,00 ευρώ 

2019  ποσό 9.100,00 ευρώ 

2020  ποσό 9.100,00 ευρώ 

2021  ποσό 9.100,00 ευρώ 

2022  ποσό 3.600,00 ευρώ 

2022  ποσό εξαγοράς 4.500,00 ευρώ 

 με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. Πιο συγκεκριμένα θα εκδίδεται 
μηνιαίο τιμολόγιο μίσθωσης που θα γίνεται ένταλμα και θα εξοφλείται. Με το πέρας της 
μίσθωσης θα εκδοθεί τιμολόγιο για την εξαγορά του οχήματος. Η παραλαβή του οχήματος, 
θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ. 
 

Ά ρ θ ρ ο  15ο 
Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση 

 

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης, της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.: 2377021130, fax 2377021132, e-mail 
axtada@dimosaristoteli.gr διεύθυνση Αγίου Νικολάου 2, 63075 Ιερισσός Χαλκιδικής, 
Αρμόδιος: Πρόεδρος ΔΣ Βαλσαμής Ελευθέριος. 
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Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της 
ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ (http://www.axtada.gr) και στους πίνακες ανακοινώσεων της επιχείρησης και 
περίληψη θα δημοσιευθεί μέχρι και την 29/07/2017 στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού 
Χαλκιδικής «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». 

Τα έξοδα της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο 
(άρθρο 4, παρ.3 του Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009) 
 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 49/2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

  ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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