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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

σε εφαρμογή της απόφασης της Ο.Ε.  391/2018 περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης εκτίθεται σε 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Διαγωνισμό,   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) , κατόπιν ποσοστού έκπτωσης ανά 
ομάδα προσφοράς  (για τις ομάδες 1 -15) και κατόπιν συμπλήρωσης τιμολογίου ανά ομάδα προσφοράς (για 
τις ομάδες 16&17) η ανακήρυξη μειοδότου/μειοδοτών για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής 
(συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία  για το έτος 2018 - 
2019 των μεταφορικών μέσων , των υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου 
Καλλιθέας και η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων, για το έτος 2019 - 2020, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού  1.082.522,579€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% ) 
    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών  από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης 
της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Συγγραφή Υποχρεώσεων και λοιπά τεύχη) του 
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται  η  30-11-2018 και ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται  η 11-01-2019 και  ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 της Υ.Α 56902/215 (Φ.Ε.Κ 1924 τ. Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»: 
Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 
401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες 
αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή 
των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των 
προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης  
χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή στη ΓΓΕΠΚ η παρέμβαση στη 
διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 17-01-2019 και ώρα 12:00 μ.μ., από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα  
και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή.   Η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως (μέχρι οκτώ ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών) , οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει 
οριστεί για την παραλαβή/ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να οριστεί σε τέσσερις (4) 
ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή προσφορών.  

Τα στοιχεία της παρεχόμενης υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών και εργασιών 
της ομάδας/ομάδων στην οποία/ες συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Α) Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας και προμήθειας 
διέπονται από:  

 Τις διατάξεις Ν. 4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).     

  Τις διατάξεις  του Ν.2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού , ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ.143/Α/28-6-2014).  

 Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 
που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 

 Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».  

 Τις διατάξεις του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» με την επιφύλαξη της παρ. 12 του 
άρθρου 379 του Ν. 4412/2016(Α΄ 147).  

 Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009  «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας 
της δημόσιας διοίκησης». 

 Τις διατάξεις του άρθρου  5  του Ν. 4412/2016 (Α' 147) για  τα όρια των διαγωνισμών. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/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». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α΄/30-09-2010  με την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 
379 του Ν. 4412/2016(Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. . 
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 Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ.94/Α/27-5-2016) και τις 
διατάξεις του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ.142/Α/03-08-2016). 

 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και 
με τον Ν. 4412/2016 (Α' 147). 

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

 Τις 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,   

 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 
άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014) και την παρ. 13 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 
(Α' 147). 

 Τις διατάξεις της παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.05.1959 του βασιλικού διατάγματος (Α΄89), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981(Α΄115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104//1988 
(Α΄46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.3 του 
Ν. 4336(ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». 

 Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. γ΄ και 59 του Ν. 3852/2010 και την υπ΄αριθμ.180/10.03.2017 
(ΑΔΑ: ΩΕΗΚΩΕΚ-ΦΕ9) απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους  

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 5690/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β΄/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 57654 (ΦΕΚ 1781 τ. Β΄/23.05.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 38 (ΦΕΚ Α΄63/04.05.2017) «Κανονισμός λειτουργείας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 39 (ΦΕΚ Α΄64/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ″Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης- 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΣΘΕΝΗΣ Ι»″ . 
 

   Β)  Τη με αριθ. 390/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΖ6ΩΕΚ-ΖΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της 
επιτροπής διαγωνισμού και τη με αριθ. 391/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση της 
τεχνικής περιγραφής – συγγραφής υποχρεώσεων - ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Περιγραφή της εργασίας /προμήθειας -Προϋπολογισμός 
 

Ο διαγωνισμός αφορά τη δαπάνη για την επισκευή - συντήρηση των οχημάτων (εργασίες και 
ανταλλακτικά ), σε εξωτερικά συνεργεία, του συνόλου των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του 
Δήμου και η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων και έχει προϋπολογισθεί σε 
1.082.522,579 €  εκ των οποίων τα 873.002,08€ είναι για την αξία των εργασιών και των ανταλλακτικών και 
τα 209.520,499€ για Φ.Π.Α. 24%. 

 
 





   Επειδή οι ποσότητες ανταλλακτικών και εργασιών , δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των 
προτέρων  ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσόν του προϋπολογισμού εάν δεν 
προκύψουν πραγματικές ανάγκες και ανταλλακτικά.   
    Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 
2019, συνεχιζόμενη στο έτος 2020,  βαρύνοντας συγκεκριμένους κωδικούς  με τους κωδικούς πιστώσεων με 
τα στοιχεία : 
ΚΑ. 20.6263.0009 με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». 
ΚΑ.20.6264.0001 με τίτλο : «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων ». 
ΚΑ.20.6671.0003 με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων»  
    Η διάθεση και κατανομή των αναφερομένων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό , για την εκτέλεση 
των εργασιών , είναι ενδεικτική  και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες της 
Υπηρεσίας , οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2019-2020.  
    Η επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων, υπερκατασκευών και μηχανημάτων έργων θα αφορά 
πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς και την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων 
μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών. 
    Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. 
 

   Ακόμη η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 15% ( 
και όχι πέραν του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ΟΜΑΔΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
   Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Η συγγραφή υποχρεώσεων και οι ειδικοί όροι εκτέλεσης 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές  

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 
11-01-2019 και ώρα 15:00 μ.μ  

    
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  
   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 
56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
   Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

5.1 Για την ανωτέρω  υπηρεσία  δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 
   Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/




γ) σε 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 (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16). 

 
5.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 
   Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 
“Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας” ή εναλλακτικά πατήστε Ctrl +κλικ για χρήση της σύνδεσης  
(http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-
state=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044), την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του).  
   Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
   Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

5.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές/αναδόχους  
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι 
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν 
από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
   Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο 
των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα 
που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

5.4 1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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 (EE C 195της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/_ΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L192 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 (EE 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/_ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page122.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=18nxgtbi6k_4&_afrLoop=2763569214390044
http://www.promitheus.gov.gr/




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

 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη 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 IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον 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. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

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

β) 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. 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής  νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
3. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

5. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
6. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 
7. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 





επιλογή ή την ανάθεση. 
8. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

9. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

10. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

11. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

12. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ 
μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο 
σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία με ίδιους ή νέους όρους 
, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

 Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για 
τους υποψηφίους. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή, επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν 
απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 
υποψηφίους. 

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ΟΜΑΔΕΣ του 
διαγωνισμού. 

Καθώς έχει εκδοθεί το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), αυτό αποτελεί παράρτημα Α 
της παρούσης  
 

Επισημαίνονται τα εξής : 
   α) Για το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)   και τις λοιπές ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις  
δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, καθώς 
υπογράφεται ψηφιακά και  πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
   Το ΕΕΕΣ και οι ως άνω δηλώσεις, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτούν 
βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αιτήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει. 
   β) Για την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα 
διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) ''.......

πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους.  
   Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θ  
   Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο….. '' 
   γ) Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 





   δ) Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί - στην ίδια δημοπρασία - περισσότερες από µία εταιρείες, ή 
ενώσεις προμηθευτών, ούτε  να  συμμετέχει  για  τον  εαυτό  του  και  συγχρόνως  να  εκπροσωπεί  άλλο  
φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό  ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 
όλες οι προσφορές. 
 

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 τους1  
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. 
 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
   1. Όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπονται στην παρ. 4 
του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
   Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες - προμήθειες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
   Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
   Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των 
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74.  
   Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον 
οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 
   Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, 
μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
   2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης 
και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την 
εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από Ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, από έναν από 
τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 
               Γλώσσα 
       Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
   Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 
    Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
   Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
   Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

                                                 
1 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 





της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
   Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 
   Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
   Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
   Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
     Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στις 
σχετικές παραγράφους της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά 
την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

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 διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ). 
“Οδηγίες” σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
 

Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 
4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

1. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  παρέχονται για αναθέτουσες 
αρχές και οικονομικούς φορείς στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 
Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 

-  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  
-  http://www.promitheus.gov.gr  

 2.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή 
αρχείο pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την 
παρούσα διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την  υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το 

http://www.promitheus.gov.gr/




οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  
Σημειώνεται το εξής: 

   Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 
εγκατεστημένο  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο  αποθηκεύει το περιεχόμενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία 
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί  εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως  π.χ. Google Chrome, ή 
από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 
   Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται 
στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf 
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 
   Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
υπογράφεται, ως η τροποποίηση νόμου ορίζει. 
   Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 
Υποχρέωση υπογραφής 
 
Με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, προστίθεται, μετά το άρθρο 79 

του ν. 4412/2016, άρθρο 79Α (“Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”), ως εξής: 
«Άρθρο 79Α 
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

 
Διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ 
 
Ο Δήμος Καλλιθέας έχει δημιουργήσει για την παρούσα διακήρυξη το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) στον σύνδεσμο : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome#  
Στην συνεχεία ο φάκελος που αποκαλείται ΕΕΕΣ και περιέχει το αρχείο (έγγραφο) «espd-request.xml» 

θα αναρτηθεί στο συστημικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr. 

 Η ανάρτηση γίνεται στο πλήρες σώμα του διαγωνισμού και  το αρχείο (έγγραφο) «espd-request.xml 
είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μαζί με άλλα έγγραφα της υποβολής προσφορών. 
 

Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς 
 
Οι οικονομικοί φορείς κατά την εισαγωγή τους στο συστημικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα 

αναζητήσουν από το πλήρες σώμα του διαγωνισμού τον φάκελο που αποκαλείται ΕΕΕΣ ο οποίος περιέχει το 
αρχείο (έγγραφο) «espd-request.xml», και θα το αποθηκεύσουν σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (εφεξής Η/Υ). 
Στην συνεχεία θα μεταβούν στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome#, 
και στην επιλογή «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» θα κάνουν τηλεφόρτωση του αρχείου (έγγραφου) «espd-request.xml», 
που έχουν αποθηκεύσει στον Η/Υ.  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome




Οι οικονομικοί φορείς πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΕΕΣ και καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα με τις ακόλουθες ενότητες και τα αντίστοιχα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τον  
Δήμο Καλλιθέας.   

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του έντυπου ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς θα το υποβάλλουν σε 
μορφή σε .pdf  αφού το υπογράψουν ψηφιακά στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά» του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

 
1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα(στην Υ.Α. 
56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
2. Περιεχόμενο προσφορών 

    Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.  
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]. 
   Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα,  σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, μόνο εφόσον συνδέονται με στοιχεία εμπορικού απορρήτου και με στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς. 
   Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
 

3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
   Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και η τεχνική προσφορά.  

 
4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

   Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά“ περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
   Οι οικονομικές προσφορές επί ποινή αποκλεισμού (και στο έντυπο συμπληρωμένο σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της αναθέτουσας αρχής και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) θα περιλαμβάνουν το σύνολο των 
υλικών (ανταλλακτικών), εργασιών κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 
5. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»  

   Περιλαμβάνονται τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας Διακήρυξης και 
υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν προσκλήσεώς 
του από την Υπηρεσία. 
 

ΆΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
   Προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα –
οικονομικοί φορείς , όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά στο άρθρο 5 της παρούσης.  

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
   - Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 
4412/2016, 
   - Οι  ενώσεις  προσώπων,  σε  περίπτωση  που  οποιαδήποτε  από  τις  προϋποθέσεις  αποκλεισμού  της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 
   - Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα 
διαγωνιζόμενων. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας/υπηρεσίας.  

 
   Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με την Υ.Α. 
56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
6.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας ΕΕΕΣ (άρθρο 79 του Ν. 4412/2016)  όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο σχετικό  άρθρο  της παρούσας Διακήρυξης.  
    Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν 
ισχύει και/ή ότι πληρούνται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 
απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 
λόγω δικαιολογητικά.   

 
2) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
σχετικό άρθρο της παρούσας  Διακήρυξης (άρθρο7). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
           

 - Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη.  
 - Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 
(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).  

 
6.2  Τεχνική προσφορά   
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα συνημμένα σε αρχείο 

pdf : με ποινή αποκλεισμού εάν δεν διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα , τα ακόλουθα  πιστοποιητικά ή 
έγγραφα  : 

 
1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (όλες οι ομάδες) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνεται: 
- Ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη  γνώση των όρων της διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης  και των 

τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους 
αποδέχεται πλήρως  και ανεπιφύλακτα  . 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον 
ζητούμενο. 

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & 

ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 
- Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητήθηκαν. 





 
2. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 (όλες οι ομάδες)  όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης ασκεί  επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών,  

 
3. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου (ομάδες 1-15) ή του καταστήματος πώλησης-

εμπορίας ανταλλακτικών (ομάδες 16,17) του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στην διαγωνιστική 
διαδικασία και στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες επισκευής ή οι προμήθειες ανταλλακτικών των Δημοτικών 
οχημάτων.  
 

4. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία (ομάδες 1,2,3,4,5,10,11) 
πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του φορέα που πιστοποιεί την διασφάλισης ποιότητας κατά  ΙSΟ 9001, ΙSΟ 
14001, ELOT 1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο ή νεώτερο. 

 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ομάδες 1-15) ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται τον έλεγχο του 

συνεργείου τους, όποτε η Υπηρεσία κρίνει αυτό απαραίτητο, για να διαπιστωθεί είτε η ποιότητα των 
χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, είτε η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του τεχνικού προσωπικού. 

 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (όλες οι ομάδες) ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά  θα 

φέρουν σήμανση CE.  
7. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδείξει , καταθέτοντας τις απαραίτητες βεβαιώσεις -  

εξουσιοδοτήσεις , ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο να επεμβαίνει στα 
αντίστοιχα μηχανικά μέρη, να καταθέσει  εξουσιοδότηση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου του 
οχήματος – μηχανήματος ή της υπερκατασκευής στη χώρα μας, ότι μπορεί να επεμβαίνει στα αντίστοιχα 
μηχανικά μέρη, για τις ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και για τις ομάδες 6,7,13,14,15 (ομάδες με 
περισσότερες των δύο κατασκευαστών εξουσιοδότηση τουλάχιστον δύο εξ αυτών. 

 
8. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986 (ομάδες 1-15)  ότι, για την περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος 

σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση των λόγων αστοχίας των υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον 
μειοδότη. 

 
9. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986 (ομάδες 1-15) ότι θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την γραπτή ενημέρωση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνουν το εκάστοτε όχημα προς συντήρηση 
και επισκευή. 

 
10. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής υπηρεσίας, όπως έκτακτα περιστατικά επισκευής 

(απρόβλεπτες βλάβες), ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος οι διαγωνιζόμενοι (ομάδες 
1,2,3,4,5,6,7,8,14) θα πρέπει να παρέχουν επί 24ώρου βάσεως δυνατότητα μεταφοράς αδαπάνως των 
οχημάτων στον χώρο τους και αυτό να βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο φάκελο 
Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού.  

 
11. Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών ή του επίσημου διανομέα 

ή εισαγωγέα τους στη χώρα με την οποία αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο με τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
Δήμο. 

12. Κατάσταση και Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης. 
 
13. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 
 
14. Κατάσταση των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόμενου (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές 

με την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του 
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  
   Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. 
    Εάν είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του Ιδ. φορέα ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. 

 





   Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής 
προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα  με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του 
νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 

 
   Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος 
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 
   Επισημαίνεται ότι  η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, 
πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού στις 
διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

   Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 
72 παρ.3 του Ν. 4412/2016).  
   Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. 
   Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. 
   Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που θα τις εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 

          β) τον εκδότη, 
          γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
          δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
          ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
          στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
          ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
          η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, 
          θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
           ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  
          ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
(άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/16). 

 

Οι όροι ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο έκδοτης παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως, ότι 
το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρρήσεων και απροφασίστως, κ.λ.π. όροι, αφορούν τις παρεχόμενες από τις Τράπεζες 
εγγυητικές επιστολές και όχι τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες. Τούτο διότι, ενώ στην εγγύηση που παρέχεται με εγγυητική 
επιστολή, ο εγγυητής (Τράπεζα) εγγυάται υπέρ του οφειλέτη, δυνάμενος να αντιτάξει κατά του δανειστή όλες τις μη 
προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, στην εγγυοδοτική παρακαταθήκη ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του και για την εξασφάλιση του δανειστή, καταβάλλοντος ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό.  

Συνεπώς οι ως άνω αναφερόμενοι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η εγγύηση, ως μη συνάδοντες με τη φύση και το 
χαρακτήρα της εγγυοδοσίας, δεν πρέπει να αναγράφονται στα σχετικά γραμμάτια εγγυοδοτικών παρακαταθηκών. (Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων 70991/27.05.2013).  

 
 
 
 





Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

   Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο (2%) επί τοις % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16), ποσού ύψους ανάλογα με το ποσό 
προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων που συμμετέχει/διαγωνίζεται . 
   Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση (άρθρο 72 
παρ 1α του Ν.4412/16).  

1. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 72 
παρ 1α του Ν.4412/16). 

4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν: 
          -  ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
          - παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του  Ν.4412/16, 
          - δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 
          - δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/16) 

5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο οικονομικό φορέα  με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
     αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθεί σας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 
     ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών,  
     γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 
35&36 του Ν. 4129/2013 (Α΄52).  
   Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση 
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή 
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει 
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.       
 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας/υπηρεσίας , υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσοστό πέντε (5%) επί % 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

1. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο υλοποίησης , κατά δύο (2) μήνες. 

2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 4412/16,  η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 
εγγυήσεως. (άρθρο 72 παρ 1β του Ν.4412/16). 

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/16).     
   Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  





   Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, 
οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου (άρθρο 72 παρ 8 του Ν.4412/16). 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά  με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά”.  
[*(υπο)φάκελος: νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού]. 
3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της παρούσας διακήρυξης (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής). 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6.2  της παρούσας διακήρυξης. 
Σε περίπτωση ένωσης επαγγελματιών  ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 
δωρεάν____») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

5.  Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να  ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν 
έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα  ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου pdf .  

Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική 
υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας. 
 

Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
αναφέρονται: εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 
   Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

http://www.promitheus.gov.gr/




7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους 
η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής  
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα: 

α) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία 
πρέπει να  είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

β) Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται 
χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

γ) Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν 
υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμάχητος ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά , η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η 
οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

   Η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται και εγγράφως σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του εντύπου προσφοράς της μελέτης και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό.  
   Η έντυπη προσφορά θα αναγράφει, ολογράφως και αριθμητικώς το προσφερόμενο ποσοστό (%) 
έκπτωσης επί τοις εκατό που θα είναι ενιαίο για όλο το φάσμα εργασιών και ανταλλακτικών 
συμπεριλαμβανομένης και της εργατοώρας για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού προσφοράς ή τις 
προσφερόμενες τιμές για κάθε είδος αναλώσιμου μικροανταλλακτικού (συμπλήρωση τιμολογίου)για τις 
ομάδες 16&17.    
    Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επιτρέπεται να διαφέρουν μόνο όταν αφορούν διαφορετικές 
ομάδες του προϋπολογισμού. 
 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
της οικονομικής προσφοράς (γραμμές)  του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού 
της έκπτωσης που προσφέρουν από την Καθαρή Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη 
(ενδεικτικό προϋπολογισμό) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

 
12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
13.  Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 





υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

14. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

15. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή 
(για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

 
16. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα 
κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

17. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει  εμπροθέσμως την προσφυγή όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 
και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 
τους ανωτέρω όρους.  

 18. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που 
υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο. (Το παρόν αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102, παρ. 2 
και 4 του Ν. 4412/2016). 

19.  Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς . 

20.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

21. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

22. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 
του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από 
το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική 
επισύναψη των αρχείων στους υποφακέλους της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές μόνο εάν 
αυτές  αφορούν  τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

23. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
24. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει 
στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν  
από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 
λογαριασμό του. 

25. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με προσφορές για όλα τα τμήματα (για το σύνολο 
των εργασιών και οχημάτων της ομάδας).  

26. 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. (άρθρο 96 παρ 7 του Ν.4412/16).  





ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΙΜΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

          Επαναλαμβάνεται ότι η οικονομική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας) συντάσσεται 
και εγγράφως σύμφωνα με το υπόδειγμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και υποβάλλεται και αυτή 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωμα για αυτό. 
         Η έντυπη προσφορά θα αναγράφει ολογράφως και αριθμητικώς, το προσφερόμενο ποσοστό (%) 
έκπτωσης επί τοις εκατό που θα είναι ενιαίο για όλο το φάσμα εργασιών και ανταλλακτικών 
συμπεριλαμβανομένης και της εργατοώρας για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού προσφοράς ή τις 
προσφερόμενες τιμές για κάθε είδους αναλώσιμου μικροανταλλακτικού (συμπλήρωση τιμολογίου) για 
τις ομάδες 16&17.  
    Οι διαγωνιζόμενοι  επισκευής και συντήρησης -επί ποινή αποκλεισμού- θα πρέπει να προσφέρουν ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού προσφοράς που θα εφαρμόζεται σε όλες τις 
εργασίες, ανταλλακτικά και εργατοώρες. 
    Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης επιτρέπεται να διαφέρουν μόνο όταν αφορούν διαφορετικές 
ομάδες του προϋπολογισμού. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 
τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 
που προσφέρουν από την Καθαρή Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη (ενδεικτικό 
προϋπολογισμό) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος 
       Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά, για παράδοση του 
υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προ βλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
             Σε περιπτώσεις προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 
θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και 
αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμάχητος ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν προσφερθεί 
δωρεάν. 
   Μειοδότης θα ανακηρύσσεται ανά κατηγορία, εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) ή την χαμηλότερη τιμή στο άθροισμα (ομάδες 16&17) στην 
κατηγορία/ομάδα  συμμετοχής. 
    Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων - μηχανημάτων – υπερκατασκευών της 
κατηγορίας/ομάδας  θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.  
   Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία και δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 
προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
   Επίσης προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
   Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος   προσφοράς ούτε και 
σε τυχόν παρατάσεις της. 
   Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Δήμο, περιπτώσεις μείωσης τιμών μετά 
την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν 
από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές. 
 
   Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο 
υποψήφιος ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες τους οποίους 
δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι 
απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η 
προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ 
των προτέρων μετρήσεις.  

ΣΣ: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπληρωθούν οι τιμές σε καθαρή αξία ( χωρίς ΦΠΑ).  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΧΡΟΝΟΣ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό ογδόντα (180) ημέρες προσμετρούμενος από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν 
δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα. 

2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατών ογδόντα (180) ημερών, απορρίπτεται ως 





απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 
3.   Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16). 

4.  Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια - εργασία αποδέχεται με την 
υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς 
της σύμβασης αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο :  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   

 
   Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλήψεις της Αναθέτουσας Αρχής, διέπονται από τις 

διατάξεις του βιβλίου ⅠV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 
   Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της 
ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ),σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει: 

 προσωρινή προστασία, σύμφωνα  με το άρθρο 366,  

  ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 367 ή  

 ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα με το άρθρο 368. (άρθρο 346 παρ. 
1 του Ν. 4412/2016.  

   Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
του Τίτλου 3 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών 
(άρθρο 360 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). 
   Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων 
της αναθέτουσας αρχής κατά την διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την 
προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 
   Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα εάν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
(γ) δέκα  (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
   Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του Ν. 4412/2016). 
   Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15)ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016). 
 
   Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με την 
συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης 
προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών», και επισύναψη του σχετικού 
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης (άρθρο 
362 παρ.2 του Ν. 4412/2016). 
   Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημα της. 
(άρθρο 362 παρ.1 του Ν. 4412/2016). 
   Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων, για τη διατήρηση της ισχύος 
της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεση του. (άρθρο 
362 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 





   Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλων 
ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 
   Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των (600) ευρώ 
ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Εάν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 
προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται 
παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 
   Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων 
της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 
   Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παράβολου μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
   Στο Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμό εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (παρ. 7 του άρθρου 365  
ν. 4412/2016) ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παράβολου και ο τρόπος 
απόδειξης της είσπραξης του. 
   Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα  οικονομικό φορέα, εάν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία 
διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. 
   Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364 του ν. 4412/20160). 
   Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων: 
(α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος 
μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και 
(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίηση της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. 
    Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV 9ΆΡΘΡΑ 345 Έως 374) ΤΟΥ Ν. 4412/2016).                      

 
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
   Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η διαδικασία 
του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προ-συμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
μόνο εάν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
(Άρθρο 106 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)  

 
     Α. 1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251




ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

Προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, 
εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
άρθρων αυτών. 
                                                   ΑΡΘΡΟ 13ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη 
από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας 
του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ), 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, σε τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ. στις 17-01-2019 από τα αρμόδια 
πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, που θα  εισαγάγει τους κωδικούς  
παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του 
Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για 
την ίδια ώρα μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο 
Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. 

 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

3. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι προσφέροντες, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να λάβουν γνώση.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο :   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των 
διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

 





 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». 

α) Στην ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

β) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν 
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 
Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει 
τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».  

Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 
γ) Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη της. 

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – 
σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις 
τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας.   

ε) Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος 
από το Δήμο Καλλιθέας, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το 
σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή 
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – 
οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις 
εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

στ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων 
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά 
αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα  μόνο στην 
αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.  

ζ) Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι   
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 
δικαιώθηκαν 

Σε περίπτωση που η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να ακολουθήσει αποστολή ειδικής πρόσκλησης προς τους 
προσφέροντες με τις παραπάνω πληροφορίες. (άρθρο 100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) 

 
 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 

α) Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά),  
ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το 
προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την 
καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

β) Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

γ) Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης.  Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της 
αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής (όπως η παρούσα διαδικασία)  ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της 
παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας [...](άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-100-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF/




 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή , όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
σχετικό άρθρο 11 της παρούσης.   

 
 Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης». 

α) Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται συστημικά εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.promitheus.gov.gr, σε μορφή αρχείου. pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση 
και αναφέρονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά (μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή) προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη μορφή (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-
03-14)) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής 
με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. 
Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας  που διενεργεί το διαγωνισμό   
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και η επωνυμία της διακήρυξης,  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη. 
β) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων 
που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Όσοι υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση,  που παράγεται αυτόματα από 
το σύστημα και λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.   

 
Άρθρο 15ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Οι αρμόδιοι χρήστες των Οικονομικών Φορέων για την ορθή υποβολή είναι απαραίτητο να 

λαμβάνουν υπόψη τους τα συνημμένα στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Εγχειρίδια Χρήσης καθώς και να 
ανατρέχουν στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr για την πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.   

 
1. Α). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  όπου θα αναφέρει τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος οικ. φορέας στην καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο για τους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε 
αυτούς προσωπικό . 

     Β). Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 
για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 
Α) στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,  
Β) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  
Γ) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.  
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως οικονομικός 

φορέας είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε 
νόμιμη χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης . 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν.   Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων2 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο 
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί  να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένου του γνησίου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το όποιο να προκύπτει  η άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, η συναφής  με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της 
παρούσας Διακήρυξης. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα  
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε, ΙΚΕ. 
 
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του 
Ν.4488/2017), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν  πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανώτερο πιστοποιητικό καθώς είναι προς ολοκλήρωση η 
διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ σύμφωνα με το αριθ. 
ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη 
βεβαίωση. 

 
Διευκρινίζεται ότι: 
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου. 

                                                 
 





Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό.  

Οι Ι.Κ.Ε. και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τους διαχειριστές και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Συνεταιρισμοί καταθέτουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και 
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Ενώσεις αναδόχων καταθέτουν 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατίθενται και από όποιον οικ. φορέα έχει 

καταθέσει ΕΕΕΣ στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ,  στα πλαίσια των διατάξεων στήριξης στην 
ικανότητα τρίτου,  καθώς η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει ότι οι φορείς- στις ικανότητες των 
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας- πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016.  

 Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. 
του άρθρου 73 και του άρθρου 74. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

2. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 , εφόσον είχε 
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/16).  

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/16  εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του 
Ν.4412/16).    

4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  του Ν.4412/16 ή η πλήρωση 
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16  η διαδικασία 
ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 του Ν.4412/16).    

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530




Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των παραπάνω 
δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 
προβλεπόμενης απόφασης  είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 2, 3 ή 4 είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης.  

Η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 
διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με 
μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για  ενημέρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ  16ο Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού- Ανακοίνωση κατακύρωσης 
 

   Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση εισηγείται 
στην Οικονομική επιτροπή, η οποία και αποφασίζει: 

α. Κατακύρωση της υπηρεσίας για όλον για μία /ή περισσότερες ομάδες. 
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου  90 παρ.1 Ν.4412/2016 
δ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της ομάδας για την 

οποία δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος , με διαδικασία απευθείας ανάθεσης /διαπραγμάτευσης με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

ε. Τελική ματαίωση της υπηρεσίας. 
   Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση  με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ . Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή. 

Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας 
ανάθεση απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού 
προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται 
δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή 
σε αυτή τη διαδικασία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 2, περ γ (δδ) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011) οι αποφάσεις των 
αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των 
δημόσιων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, εφόσον οι συμβάσεις αυτές 
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής  άνω των ορίων. 

Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζει ο νόμος  από την περιέλευση του 
σχεδίου απόφασης στην ΕΑΑΔΗΣΥ, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά 
περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής.  Με την 
άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με απόφασή 
της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
   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, που στην περίπτωση αυτή απαιτείται , 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

   Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80




   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 
(Ν.4412/16). 
   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο 
φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά 
προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί 
ο επόμενος. 
   Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από Την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις 
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
X του Προσαρτήματος Α'. 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 (άρθρο 18 παρ.2 Ν.4412/16). 
   Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :  

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Την συμφωνηθείσα τιμή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.  
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωμής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.  
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

   Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο . Η σύμβαση τροποποιείται μόνο 
όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα 
από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.   
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 
   Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. (άρθρο 26 παρ. 6 και άρθρο 32 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 
 
      Άγονος διαγωνισμός  
   Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία: 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/126835_prosarthma_a__pararthmata_i_evs_xiv_toy_biblioy_i_.pdf
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/126835_prosarthma_a__pararthmata_i_evs_xiv_toy_biblioy_i_.pdf
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126476




 είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής 

 είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, 

 εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και  

 με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της.  
 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

   Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:  

-Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.  
-Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 

αυτά ή δεν παρέχει τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 Ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
-Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου.  
-Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

   Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, 
οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  
 

  1. Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η υπηρεσία , διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν και με τη 
σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου,  την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για τρεις (3) το πολύ μήνες, ή και 
μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι  πέραν του τριμήνου, (Πράξη VΙ τμήματος 24/2003, 
Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση VΙ τμήματος 3037/2010 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

α) Δεν θα υπάρξει επαύξηση του οικονομικού της αντικειμένου. 
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης.  
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησης της. 

 2.   Επιτρέπεται τροποποίηση του ποσού της σύμβασης. 
   Ειδικότερα προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν θα υπερβαίνει το 10% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του βιβλίου Ι (οδηγία 
22 της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
   Οι «ήσσονος αξίας» τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, ακόμα και εάν τηρούν τις προϋποθέσεις του 
περιορισμού της αξίας, οι οποίες εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταβάλλουν 
τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.  
 

            ΑΡΘΡΟ 20ο :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για τις ομάδες  1- 15 και δύο 
(2) μηνών για τις ομάδες 16&17 και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο : : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΝΟΜΩΝ 
 

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει διαφορά διακήρυξης –
Νόμου,  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των  Νόμων που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, 
όπως ισχύουν. 

 
                ΑΡΘΡΟ 22ο :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

 στην διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ. 

 στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας. 





και επιπλέον θα δημοσιευτεί περίληψη: 

 Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες. 

 Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
                                                                                    
                                                                                                                               O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ               

 
 
 
                                                                                                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

 
A. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής  

 

   Η παρούσα αφορά την προμήθεια των αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων και τις εργασίες 
επισκευής και συντήρησης, σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων 
ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων, υπερκατασκευών και μηχανημάτων έργων του Δήμου. 
   Ο Δήμος έχει στην κατοχή αρκετές δεκάδες, εν ενεργεία, οχήματα - μηχανήματα στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, επιβατικά, μοτοποδήλατα κ.λ.π (βλ. 
Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ). Σε ότι αφορά στους αριθμούς 
πλαισίου των οχημάτων, αυτοί δίδονται για τον ακριβή προσδιορισμό των μοντέλων. 
   Η εκτέλεση της προμήθειας των αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων και των εργασιών 
συντήρησης - επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών κρίνεται αναγκαία αφού η σωστή και 
ασφαλής λειτουργία του στόλου των οχημάτων –μηχανημάτων έργων είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση 
από πλευράς Δήμου ζωτικής σημασίας έργου για τη λειτουργία της πόλης. 
   Επειδή κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά τη χρονική 
περίοδο 2019-2020 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους, καθώς 
και όποιες άλλες δευτερεύουσες εργασίες τυχόν προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς 
εκ των προτέρων και αφορούν. 
 
Έλεγχο , συντήρηση και επισκευή  
- κινητήρα 
- κιβώτιο ταχυτήτων 
- συμπλέκτη 
- αναρτήσεις (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών) 
- φρένα 
- εμπρόσθιο σύστημα-σύστημα διεύθυνσης 
- αεροσυμπιεστές 
- διαφορικό 
- μίζα- δυναμό- ηλεκτρικά κυκλώματα 
- καμπίνα χώρου επιβατών 
- σύστημα κλιματισμού – θέρμανσης  
- σύστημα υπερκατασκευής  
   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν τα αμαξοστάσια του Δήμου και σε 
συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν το προαναφερόμενο προς συντήρηση η επισκευή υλικό, να 
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλών και της 
συντήρησης που αυτά απαιτούν. 
   Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι 
σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. 
   Τα χρησιμοποιούμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά που προορίζονται για τη συντήρηση των 
μηχανικών μερών των οχημάτων θα είναι γνήσια των εργοστασίων κατασκευής των αντιστοίχων μερών ή 





εγκεκριμένα από τους αντίστοιχους κατασκευαστές . 
   Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών καθώς και ο τιμοκατάλογος του κάθε είδους εργασιών συντήρησης και 
επισκευής που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση αναφοράς για την τιμολόγηση των εργασιών της σύμβασης θα 
είναι ο επίσημος τιμοκατάλογος του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου/εισαγωγέα κατά 
περίπτωση για την κάθε ομάδα του προϋπολογισμού. 
   Μη γνήσια ανταλλακτικά που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και ανταλλακτικά που δεν 
αναφέρονται με την ονομασία του κατασκευαστή και δεν χαρακτηρίζονται με την αντίστοιχη κωδικοποίηση, 
απορρίπτονται. 
   Όσον φορά στις εργασίες συντήρησης, αυτές θα είναι οι προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή, θα περιγράφονται λεπτομερώς, θα είναι αρίστης ποιότητος σύμφωνα με τους κανόνες της 
τεχνικής και πλήρεις, άσχετα αν στην βασική ομαδοποίηση που δίδεται παραπάνω απουσιάζουν κατά 
περίπτωση κάποιες ειδικές εργασίες ανά είδος οχήματος ή υπάρχουν εργασίες οι οποίες δεν απαιτούνται σε 
κάποια άλλα είδη οχημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μακροζωία και αξιοπιστία του επισκευαζόμενου 
μέρους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τον Δήμο με όποιο ανταλλακτικό του ζητηθεί 
από την αντίστοιχη ομάδα που του έχει κατακυρωθεί (χωρίς χρέωση εργασίας) για τοποθέτηση στο 
δημοτικό συνεργείο. 

   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.082.522,579€ (συμπεριλαμβανόμενου και του 
Φ.Π.Α. 24%). 
 

Άρθρο 2ο : Νομοθετικό πλαίσιο 
 
        Η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων και των  εργασιών συντήρησης και 
επισκευής των μεταφορικών και μηχανημάτων έργων μέσων διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:   

 Του Ν. 4412/8-8-2016/  ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 του 
Ν. 4412/2016 ( Α΄147 ). 

 Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/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. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το 
Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ 86Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και με τον Ν. 4412/2016 ( Α΄147 ). 

 Tην υπ΄αριθμ.180/10.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΗΚΩΕΚ-ΦΕ9) απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους  

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 5690/215 (ΦΕΚ 1924 τ. Β΄/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Τις διατάξεις της Υ.Α. 57654 (ΦΕΚ 1781 τ. Β΄/23.05.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 38 (ΦΕΚ Α΄63/04.05.2017) «Κανονισμός λειτουργείας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 39 (ΦΕΚ Α΄64/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ″Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης- 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΣΘΕΝΗΣ Ι»″  

 Του Ν.2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Τη μελέτη της  Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την απόφαση Ο.Ε περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και περί ορισμού της Επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισμού . 

 





 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία  
 

 Η Διακήρυξη 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Η Τεχνική Περιγραφή 

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Υπογραφή Σύμβασης 
 
   Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, προς υπογραφή της σύμβασης. 
   Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.    

 
Άρθρο 5ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 
   Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
   Ομοίως αναφερόμενα στο άρθρο 7Β της διακήρυξης. 
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνολικού αντικειμένου ή τη χρονική λήξη της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής λειτουργίας  
 
   Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών 
μετά ανταλλακτικών, ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα 
παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα 
ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες 
του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού 
ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας (εξαιρούνται τα αναλώσιμα 
ανταλλακτικά).  
   Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: Παρακολούθηση Σύμβασης 

 
1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Διεύθυνση Περιβάλλοντος , η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης.   
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης  
 
   Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή και των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα γίνεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. 
    Η προθεσμία παράδοσης των ανταλλακτικών που θα ζητούνται από την Υπηρεσία για τοποθέτηση 
στο δημοτικό συνεργείο ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για είδη που βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες 
του ανάδοχου και δεκαπέντε (15) ημέρες για είδη που θα εισαχθούν από το εξωτερικό από την 
παραγγελία της υπηρεσίας. 
   Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη 
λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στη τεχνική 
περιγραφή. 
  Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των 
υλικών της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία 
του εκάστοτε τιμολογίου. 
   Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε συνεργασία με 
την οριζόμενη από το Δήμο αρμόδια Επιτροπή και την προσφορά του αναδόχου για την επισκευή – 
συντήρηση μετά ή άνευ ανταλλακτικών, να αποφασίσει την μη αποκατάσταση της βλάβης και απλώς να 
καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο 
ανάδοχος παραδώσει στο Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

   Η προθεσμία παράδοσης για κάθε επισκευή θα ορίζεται μετά από συμφωνία με την  Υπηρεσία και θα 
εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής. 

   Η προθεσμία παράδοσης των μικροανταλλακτικών (ομάδες 16 & 17) ορίζεται σε δύο(2) μήνες από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

   Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα αναδόχου προμήθειας εκπτώτου - Κυρώσεις  
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
 

Απόρριψη συμβατικών υλικών προμήθειας– Αντικατάσταση 

   Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 





εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Παραλαβή του αντικειμένου υπηρεσιών της σύμβασης  

   Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
   Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
   Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και 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/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
   Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων1.  
 

Απόρριψη παραδοτέων παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 
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. 

 
 ΑΡΘΡΟ 10ο: Ειδικοί όροι 

 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προσκόμιση του οχήματος στο 
συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντηρήσεως αυτού, 
καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης. Το Δελτίο αυτό 
διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο από τον επιβλέποντα της σύμβασης και έγκριση από τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επισκευή ή συντήρηση.  
   Κατόπιν της έγκρισης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ επισκευάζεται το αυτοκίνητο και συντάσσεται  

                                                 
 





ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης 
συντηρήσεως αυτού, καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν με την τελική δαπάνη. Το Δελτίο 
τούτο αποτελεί την αφετηρία για την σύνταξη από την αρμόδια Επιτροπή του Πρακτικού παραλαβής της 
εργασίας. 
Η λεπτομερής εξειδίκευση της όλης διαδικασίας περιέχεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής . 
 
  ΑΡΘΡΟ 11ο: Τρόπος πληρωμής 

 
   Η προσφερθείσα έκπτωση (τιμή) στο διαγωνισμό είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια 
της παρεχόμενης υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται και σε καμία αναθεώρηση σύμβασης. 
   Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία 
των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στη τεχνική περιγραφή. 
   Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των 
υλικών της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία 
του εκάστοτε τιμολογίου. 

   Η πληρωμή της αξίας παρούσης θα γίνει τμηματικά ή συνολικά μετά τις εκάστοτε παραδόσεις στο 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] 
    Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία . 
   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
   Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του κάθε φορέα 
στο όνομα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων 
κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού των φορέων οικονομικού έτους 2019/2020.  
   Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται 
τμηματικά μετά από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο 
ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:  κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας % επί του καθαρού ποσού. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Ποιότητα υλικών. 
 

   Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης και τα ανταλλακτικά 
θα είναι αρίστης ποιότητας. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την 
κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη του 
Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Φόροι-τέλη 
 
   Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   Η παρούσα μελέτη αφορά (Α) την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων 
και (Β) την προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων του Δήμου Καλλιθέας. 





   Ο Δήμος έχει στην κατοχή του αρκετές δεκάδες εν ενέργεια, οχήματα - μηχανήματα στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργων, επιβατικά, μοτοποδήλατα , κ. λ. π. 
(βλ. Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ).  
   Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής και η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών 
αυτοκινήτων κρίνεται αναγκαία και επιτακτική καθώς η σωστή και ασφαλής λειτουργία του στόλου των 
οχημάτων –μηχανημάτων έργων κ.λ.π., είναι προϋπόθεση για την εκτέλεση ζωτικής σημασίας έργου για τη 
λειτουργία της πόλης. 
   Ο Δήμος σήμερα διαθέτει δικό του συνεργείο και ένα σημαντικό μέρος των εργασιών συντήρησης και 
επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων  ή υπερκατασκευών μπορεί να γίνεται σ’ αυτό. 
   Η μετάβαση των οχημάτων-μηχανημάτων,  σε εξωτερικά συνεργεία, κρίνεται ωστόσο επιτακτική για τους 
εξής λόγους: Εξειδίκευση στο επισκευαστικό αντικείμενο, έλλειψη υλικοτεχνικής βαρύς μηχανολογικός 
εξοπλισμός (διαγνωστική μονάδα υποδομής στο Δημοτικό Συνεργείο), μεγάλες ελλείψεις στο τεχνικό 
προσωπικό και αναγκαιότητα άμεσης και γρήγορης αποκατάστασης της βλάβης. 
  Επισημαίνεται επίσης ότι: α) Λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, η άμεση και γρήγορη επισκευή 
των οχημάτων-μηχανημάτων που εκτελούν κοινωφελές έργο είναι απαραίτητη και β) Λόγω των συχνών 
έκτακτων περιστατικών (απρόβλεπτες βλάβες), ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος , οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρέχουν επί 24ώρου βάσεως δυνατότητα για επιτόπιες εργασίες ή 
μεταφορά των οχημάτων (αδαπάνως για τον Δήμο )στον χώρο τους. 
   Τα μεταφορικά μέσα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου 
χρειάζονται κατά την συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και της απαραίτητης 
υλικοτεχνικής υποδομής τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα 
ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος - υπερκατασκευή. 
   Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι εκτέλεσης των 
εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιμο,  να είναι όσο το δυνατόν μικροί. 
   Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το σκοπό για τον 
οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία 
προτείνει ο κατασκευαστής. 
   Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα δεχθεί τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια 
κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων - μηχανημάτων ή υπερκατασκευών. Απορρίπτονται ανταλλακτικά 
ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε 
κατασκευαστών των οχημάτων –μηχανημάτων - υπερκατασκευών. 
 
   Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν ικανοποιούνται 
κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 
   Ο συμβατικός χρόνος των εκτελούμενων εργασιών, αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και είναι 
ετήσιος.  
   Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο 
του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και τους 
μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. 
 
   Οι Ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στη 
διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή και 
επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση, τη 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Οι προτεινόμενες λύσεις αποκατάστασης των βλαβών θα εκτελούνται 
όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή και για την υλοποίησή τους θα 
ακολουθείται η διαδικασία που προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του ν.δ 
2396/1953 βάσει τις οποίας εκδόθηκε η οικ. 3373/390/1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.04.1975 όμοια (ΦΕΚ Β 349) για τους Δήμους 
που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτευούσης και διαθέτουν δικό τους 
συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. Επισημαίνεται ότι εάν το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ μπορεί να εκτελέσει 
(αποκαταστήσει) την συγκεκριμένη βλάβη (εργασία) παραγγέλνονται μόνο τα αναγκαία ανταλλακτικά 
αλλιώς βεβαιώνει ότι αυτή αδυνατεί να την εκτελέσει και ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό 
συνεργείο με μέριμνα της αρμόδιας επιτροπής.        

 Κατ΄ αρχήν θα εκδίδεται από την Υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ    (βλ. Υ1) με συνοπτική 
περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

 Μετά την επιθεώρηση ο ανάδοχος θα συντάσσει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (βλ. Υ2) 





στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες καθώς και τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά ή εξαρτήματα με τις αντίστοιχες δαπάνες τους. 

 Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των εργασιών ή ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των 
 επίσημων τιμοκαταλόγων εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου του οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, μειωμένες κατά την έκπτωση της 
δημοπρασίας. Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο 
τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με την συμβατική τιμή της εργατοώρας (δηλ.  
μειωμένης κατά την έκπτωση) με βάση τον αριθμό των εργατοωρών που δίδονται από τους πίνακες ή 
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους.  Επίσης εάν υπάρξουν 
εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή 
τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται 
από κοινού με τον ανάδοχο και το Δήμο. 
 Τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για την προμήθειά 
τους απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό είναι δυνατόν να 
συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή 
αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη του επίσημου 
τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα τους. 

 Μόνο μετά την έγκριση του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης και της δαπάνης του που θα γίνεται ύστερα 
από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση τόσο για τις τιμές των επί μέρους εργασιών και ανταλλακτικών 
όσο και για τις απαιτούμενες εργατοώρες όπως αυτές προκύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του 
κατά περίπτωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου / εισαγωγέα ή τέλος την ανάδοχη του προτεινόμενου 
αριθμού εργατοωρών για την εξαιρετική και μόνο περίπτωση που δεν προκύπτουν διαφορετικά ο 
ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής. Μετά δε την ολοκλήρωσή 
τους θα συντάσσει το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (βλ. Υ3) όπου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των 
γενομένων επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης και την τοποθέτηση των συγκεκριμένων 
ανταλλακτικών. Το Δελτίο θα περιλαμβάνει κατά πλήρη και αναλυτικό τρόπο όλες τις εργασίες, τα 
ανταλλακτικά καθώς και την τελική δαπάνη τους με βάση επίσημα παραστατικά. 

 Τέλος η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της αρμόδιας επιτροπής 
του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (βλ. Υ4) με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν 
επί τόπου ελέγχου και δοκιμών, η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση των 
ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η Καταλληλόλητα του για την 
περαιτέρω κυκλοφορία του. 

    Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου. 
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (οδός Ελ. Βενιζέλου 270, 
Καλλιθέα ) και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα μεταφορικά μέσα -μηχανήματα έργων - 
υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά. 
   Οι αριθμοί πλαισίου και το εργοστάσιο κατασκευής οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί 
(βλ. Παράρτημα Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) δίδονται για τον 
προσδιορισμό των τύπων των οχημάτων -μηχανημάτων και αποτελούν το κυριότερο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα αυτών. 
   Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και μόνο 
κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε 
οχήματος. 
    Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 - 2020 επί τη βάσει 
των πραγματοποιθεισών δαπανών κατά τα προηγούμενα έτη και τυχόν ειδικών προβλέψεων. 

Εργασίες- Ανταλλακτικά 
   Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα οχήματα-μηχανήματα-υπερκατασκευές, σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος- 
μηχανήματος - υπερκατασκευής μπορεί όμως, όταν παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή 
παραλαβής και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του 
αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής): 
 
 
   Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ.: 
«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές 





και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών 
μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. 
   Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω 
συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν 
ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα 
συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του 
αυτοκινήτου οχήματος. 
   Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 
παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από 
οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν 
την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών 
αυτοκινήτων οχημάτων. 
 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΗΜΑΤΩΝ κ.λ.π. 
   Έκαστος Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τον Δήμο με οποιοδήποτε ανταλλακτικό του ζητηθεί της 
αντίστοιχης ομάδας που του έχει κατακυρωθεί αντιπροσωπεύει χωρίς χρέωση εργασίας (για τοποθέτηση 
από το Δημοτικό Συνεργείο). 
 
Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα οχήματα -μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα 
επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή .  
Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα και τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι: 
1. Κινητήρας 
Καπάκι 
Δακτυλίδια 
μπιέλες 
πείροι 
Χιτώνια 
Κουζινέτα εκκεντροφόρου 
Οδηγοί βαλβίδων 
Έδρες βαλβίδων 
Φλάντζες, τσιμούχες 
Ελατήρια 
Αντλία πετρελαίου / βενζίνης 
Αντλία νερού 
Ακροφύσια ψεκασμού 
Υπερσυμπιεστής 
Φίλτρα λαδιού 
Φίλτρα αέρα 
Φίλτρα καυσίμου 
Σύστημα ψύξης αέρα (intercooler) 
Σύστημα ψύξης νερού (ψυγείο κινητήρα) 
 
2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων /Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
Φουρκέτες 
Συγχρονιζέ 
Ρουλεμάν 
Γρανάζια 
Φλάντζες 
Τσιμούχες 
Πρωτεύων άξονας κομπλέ 
Δευτερεύων άξονας κομπλέ 
Σταυροί ταχυτήτων 
Σταθερά ταχυτήτων κλπ 
Αργό - γρήγορο 
3. Συμπλέκτης 
Άνω τρόμπα συμπλέκτη 





Κάτω τρόμπα συμπλέκτη 
Σετ δίσκου πλατώ-ρουλεμάν 
Ζεύγη φερμουίτ 
Δίσκος 
Πλατώ 
Φυσούνα 
 
4. Σύστημα αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 
αμορτισέρ 
σούστες 
μπρακέτα 
σινεμπλόκ 
κόντρες κλπ. 
Ζύγκια  
 
5. Σύστημα πέδησης 
Υλικά δικτύου αέρος 
Κεντρική βαλβίδα 
Φυσούνες τροχών 
Ρεγουλατόροι φρένων 
Ταμπούρα 
Σιαγώνες φερμουίτ 
Δισκόπλακες  
ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ 
τσιμούχες – δαχτυλίδια. 
 
6. Εμπρόσθιο σύστημα 
ακραξώνιο 
πείρος ακραξωνίου 
ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 
ρουλεμάν μουαγιέ 
τσιμούχες μουαγιέ 
ροδέλες συνθετικές 
ροδέλες μεταλλικές 
γλύστρες - κουζινέτα 
τάπες πει ρόδακτυλίων 
γρασσαδοράκια 
Ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας 
Μηχανισμός διεύθυνσης 
Υδραυλική αντλία τιμονιού 
Μαρκούτσι πιέσεως 
 
7. Αεροσυμπιεστής 
στρόφαλος 
ρουλεμάν 
ελατήρια κοφλέρ, σετ 
δακτυλίδια 
μπιέλες 
σετ ελατήρια 
σετ φλάντζες 
σκάστρα κοφλέρ 
σετ φλάντζες κοφλέρ 
σετ ελατήρια κοφλέρ 
βαλβίδα κοφλέρ 
χιτώνιο κοφλέρ 
φίλτρα 
 





8. Διαφορικό 
Πηνίο κορώνα ρουλεμάν 
Μειωτήρες - ημιαξονίων 
Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 
 
9. Μίζα 
Μίζα κομπλέ 
Δακτυλίδια μίζας 
"Καρβουνάκια" μίζας 
Αυτόματος μίζας 
Μπουτόν μίζας 
Συσσωρευτής 
 
10. Δυναμό 
Δυναμό κομπλέ 
Δακτυλίδια δυναμό 
Αυτόματος δυναμό 
Ρουλεμάν δυναμό 
Πηνείο δυναμό  
 
11. Καμπίνα 
Αμορτισέρ κουβουκλίου 
Μπουκάλα ανύψωσης 
Αντλία ανύψωσης 
Ταπετσαρία (οροφής, θυρών -πίσω μέρους καμπίνας) 
Πάτωμα καμπίνας 
Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί 
Καθίσματα αέρος 
Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια και ταπετσαρία 
Μηχανισμοί βάσης καθίσματος 
Εμπρόσθιοι υαλοπίνακες 
Υαλοπίνακες παραθύρων 
Αρθρώσεις θυρών. 
Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων 
Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών 
Καθρέπτες 
Βάση καθρέπτη 
Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 
Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. 
Διακόπτης τιμονιού 
Λάμπες ιωδίου 24V/H3 
Κόρνα 
Κάλυμμα φανού πλαστικό εμπρόσθιο 
Κάλυμμα φανού πλαστικό οπίσθιο 
Φανός κομπλέ εμπρόσθιος 
Φανός κομπλέ οπίσθιος 
Διακόπτης αλάρμ 
 
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
 

Οι προσφερόμενες εργασίες για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να καλύπτουν όλα 
τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή. 

Οι βασικές εργασίες συντήρησης (τακτικό service) κυρίως περιλαμβάνουν έλεγχο και ρύθμιση 
φρένων, έλεγχο μπροστινού συστήματος, αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρος, φίλτρο πετρελαίου, 
έλεγχο φώτων, ρύθμιση βαλβίδων, αλλαγή βαλβολίνης κ.λ.π. 

Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν, 
δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω: 





 
1 .Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 
Ρεκτιφιέ στροφάλου 
Εφαρμογή κουζινέτων 
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 
Πλάνισμα καπακιού 
Πλάνισμα κορμού κινητήρα 
Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 
Αντικατάσταση χιτωνίων 
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 
Αλλαγή εδρών βαλβίδων 
Φλάντζες τσιμούχες 
Ελατήρια 
Ρύθμιση βαλβίδων 
Αλλαγή αντλίας νερού 
Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου 
Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 
Επισκευή υπερσυμπιεστή 
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 
Έλεγχος καυσαερίων 
Αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση 
βαφή κινητήρα. 
 
2. Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων (μηχανικών / αυτόματων) 
Αλλαγή φουρκέτες 
Αλλαγή συγχρόνιζε 
Αλλαγή ρουλεμάν 
Αλλαγή γραναζιών 
Επισκευή αργό γρήγορο 
Φλάντζες τσιμούχες 
Πρωτεύων άξονας κομπλε 
Δευτερεύων άξονας κομπλέ 
Σταυροί ταχυτήτων 
Σταθερά ταχυτήτων 
 
3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 
επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 
επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 
αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 
ζεύγη φερμουίτ 
Αντικατάσταση ή επισκευή δίσκου 
Αντικατάσταση ή επισκευή πλατώ 
Αλλαγή φυσούνας 
 
4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών) 
αλλαγή αμορτισέρ 
αλλαγή - επισκευή σούστες αλλαγή μπρακέτα 
αλλαγή σινεμπλόκ 
αλλαγή κόντρες κλπ. 
 
5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 
έλεγχος δικτύου αέρος 
έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 
έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών 
έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 
έλεγχος – αλλαγή ή τορνάρισμα ταμπούρων 





έλεγχος αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ 
έλεγχος – αλλαγή δισκόπλακων 
έλεγχος – αλλαγή τακάκια 
λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - μουαγίέ 
τσιμούχες – δαχτυλίδια 
έλεγχος συστήματος Αντιεμπλοκής (ΑΒS) ,ρύθμιση και αντικατάσταση βαλβίδων 
 
6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 
ακραξώνιο 
πείρος ακραξωνίου 
ρουλεμάν πείρων α κράξω νιων 
ρουλεμάν μουαγίέ 
τσιμούχες μουαγίέ 
ροδέλες 
ροδέλες μεταλλικές 
γλύστρες – κουζινέτα 
τάπες πειροδακτύλων 
γρασσαδοράκια 
αλλαγή ακρόμτταρα μικρής - μεγάλης μπάρας 
έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 
έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 
 
7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών 
στρόφαλος 
ρουλεμάν 
ελατήρια κόφλερ , σετ 
δακτυλίδια 
μπιέλες 
σετ ελατήρια 
σετ φλάντζες 
σκάστρα 
σετ φλάντζες κόφλερ 
σετ ελατήρια κόφλερ 
βαλβίδα κόφλερ 
χιτώνιο 
φίλτρα 
 
8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 
επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 
επισκευή - αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 
φλάντζες τσιμούχες 
 
9. Επισκευή και συντήρηση μίζας 
γενική επισκευή μίζας 
αλλαγή μίζας 
έλεγχος και επισκευή φωτισμού 
 
10. Επισκευή και συντήρηση δυναμό 
γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου 
αλλαγή δυναμό  
 
11. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας 
αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 
αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 
έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 
αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 





αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 
αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 
επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 
επισκευή καθισμάτων αέρος 
αλλαγή αφρολέξ , τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 
επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 
αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 
αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 
επισκευή αρθρώσεων θυρών. 
Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 
Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 
τσιμούχες στεγανοποίηση 
Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη. 
 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά από αυτοψία να ενημερωθούν για την ποικιλία των υπερκατασκευών 
των οχημάτων του Δήμου.  
Τα προσφερόμενα προς τοποθέτηση ανταλλακτικά θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά 
υποσυστήματα όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή. 
Οι προσφερόμενες εργασίες θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα όπως 
αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει τον Δήμο με ότι 
απαραίτητο υλικό ή ανταλλακτικό της υπερκατασκευής απαιτηθεί χωρίς την χρέωση εργασίας .  
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ – ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ  
Εργασία διαφόρων επισκευών –συντηρήσεων μηχανολογικών μερών και συστημάτων πέδησης. 
 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

   Τα αναλώσιμα μικροανταλλακτικά θα είναι κατασκευής παγκοσμίως γνωστού κατασκευαστή , 
διαδεδομένα και καθιερωμένα στη διεθνή και Ελληνική αγορά, αρίστης ποιότητάς, εξαιρετικής 
αντοχής και εγγυημένα για κάθε ελάττωμα κατασκευής.  
   Οι ομάδες και οι τύποι αυτών για τους οποίους αναφέρεται η προμήθεια των αναλωσίμων 
μικροανταλλακτικών, περιγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
   Τα μικροανταλλακτικά αυτά θα είναι είτε ως γνήσια ανταλλακτικά, είτε σύμφωνα με 
ανταλλακτικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) και σε 
συμμόρφωση πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και 
κοινοτική νομοθεσία. 
 

   Η συνολική αξία των ανταλλακτικών, της εργασίας και των αναλώσιμων μικροανταλλακτικών (για το 
σύνολο των οχημάτων/μηχανημάτων /υπερκατασκευών κ. λ. π.) ανέρχεται στο ποσόν των 1.082.522,579€, 
εκ των οποίων 209.520,499€ είναι ο ΦΠΑ (24%) και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του 2019 συνεχιζόμενη στο έτος 2020 με στοιχεία: 

 

 Κ.Α 20.6263.0009 «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» 

 Κ.Α 20.6264.0001 «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 

 Κ.Α20.6671.0003  «προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών          
 
 
 
      Κύριο Αντικείμενο Εργασιών : 
CPV: 50000000 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 
CPV: 34913000-0, 34300000-0 «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μικροανταλλακτικών 
οχημάτων». 
                   
 
 
 





 

Α/Α CPV ΤΙΤΛΟΣ 

1. 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

2. 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για 
οχήματα και συναφή εξοπλισμό 

3. 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων 
και παρεπόμενου εξοπλισμού 

4. 50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 

5. 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 

6. 50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 

7. 50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 

8. 50112111-4 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης ελασμάτων 

9. 50112120-0 Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ 

10. 50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 

11. 50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 

12. 50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων 

13. 50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 

14. 50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 

15. 50115100-5 Υπηρεσίες επισκευής μοτοσικλετών 

16. 50115200-6 Υπηρεσίες συντήρησης μοτοσικλετών 

17. 50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 

18. 50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 

19. 50116200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 

20. 50116300-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων οχημάτων 

21. 50116400-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων μετάδοσης κίνησης 
οχημάτων 

22. 50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 

23. 50116600-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εκκίνησης 

24. 50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 

25. 50117100-9 Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων 

26. 50117300-1 Υπηρεσίες συνολικής αποκατάστασης οχημάτων 

27. 50118100-6 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων 

28. 50118110-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης οχημάτων με γερανό 

29. 50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 

30. 50118500-0 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μοτοσικλετών 

31. 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα 

32.  34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για τα αυτοκίνητα και για τους κινητήρες τους. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 





Α/Α ΑΡΙΘ. 
ΚΥΚΛ. 

ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ/ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ 
/ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕ

ΥΗΣ 

1 ΚΗΥ 5547 KMHC51FP2U174879 ΗYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

2 ΚΗΥ 5532 KMHCG51FPYUO74529 HYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

3 ΚΗΥ 5551 KMHPM81CP2UO74238 ΗYUNDAI ΜΑΤΡΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

4 ΚΗΗ 1652 NLHCNH1AP7Z071044 HYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

5 ΚΗY 5525 KMHCG51FPYU009184 ΗYUNDAI L C ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

6 KHH 7785  U5YHM515AJL330057 KIA CEED ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

7 KHH 7786 U5YHM515AJL329174 KIA CEED ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

8 KHH 7787  U5YHM515AJL330053 KIA CEED ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

9 ΚΗΗ 7735 VF7FLKFVC28665184 CITROEN C-3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

10 ΚΗΥ 5548 VF7ZADE0000DE4480 CITROEN CITROEN AX G ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

11 KHY 5568 YV1MS214252104918 VOLVO S 40 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  

12 ΚΗΟ 3792 YB1E2CUAONB485273 VOLVO FL 6 ΦΟΡΤΗΓΟ  

13 ΚΗΟ 3793 YBIE2CUAINB485279 VOLVO FL6 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

14 KHY 5646 YN2E4CCA71B286196 VOLVO FL E 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

15 ΚΗΗ 1703 YN2JL40A47IB451965 VOLVO FMFH 42R7.1 E4 2XK ΦΟΡΤΗΓΟ  

16 ΚΗΥ 5647 YN2E4CCA91B286202 VOLVO FL6 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

17 KHI 6120 YN2E4CAA54B371481 VOLVO FLH 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

18 KHI 6121 YN2E4CCA94B371478 VOLVO FLH 4X2R ΦΟΡΤΗΓΟ  

19 ΚΗΟ 3733 4900146349 VOLVO Μ 130 Μ11 ΦΟΡΤΗΓΟ  

20 ΚΗY 5729 ZCFA11D0002175833 FIAT- IVECO 150 E 18 ΦΟΡΤΗΓΟ  

21 ΚΗO 3728 4900146398 MAGIRUS 130 MII FK/82 ΦΟΡΤΗΓΟ  

22 ΚΗΗ 1726 SFAVXXBDVVM578504 FORD 
TRANSIT 

TRANSIT ΦΟΡΤΗΓΟ  

23 KHY 5595 WFOFXXBDFF7C74931 FORD WERKE  FMB6 ΦΟΡΤΗΓΟ  

24 ΚΗY 5788 VSKDAVC23U0131594 NISSAN VANETTE GARGO ΦΟΡΤΗΓΟ  

25 ΚΗO 3732 KL62510027 ΗΙΝΟ KL 625-1980 ΦΟΡΤΗΓΟ  

26 ΚΗY 5632 VF1F400460500265 RENAULT  ΦΟΡΤΗΓΟ  

27 ΚΗY 5633 VF1F402M5GO500599 RENAULT  ΦΟΡΤΗΓΟ  

28 KHH 7713 ZAPS90TGW00003248 PIAGGIO  PORTER TIPPER E6 ΦΟΡΤΗΓΟ  

29 ΚΗΟ 4271 VSKM131FTPA369773 NISSAN Μ 130.180 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

30 ΚΗΥ 5662 YN2E4CCA62B318699 VOLVO FL6 4X2R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

31 KHY 5663 YN2E4CCA42B309175 VOLVO FL6 4X2R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

32 KHI 6119 YN2J4CND64B370441 VOLVO FM 9 6X4R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

33 KHI 6112 YN2J4CND24B369481 VOLVO FM 9 6X4R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

34 KHI 6608 YN2JHN0D05A597042 VOLVO FM 9 6X4R ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

35 ΚΗΥ 5774 XLEP4X20004410222 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

36 ΚΗΥ 5773 XLEP4X20004410249 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

37 ΚΗY 5772 XLEP4X20004410216 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

38 ΚΗΥ 5770 XLEP4X20004410228 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

39 ΚΗΗ 5188 XLEP4X20004410246 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

40 KHH 1725 XLEP4X20005158431 SCANIA DB 4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

41 ΚΗΗ 1814 ZCFA1LJ0202404956 IVECO A1LM01 (150E24) ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

42 ΚΗΗ 1813 ZCFA1LG0302497380 IVECO A1LM01 (150E24) ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

43 ΚΗΗ 5216 ZCFA1LG0302499223 IVECO A1LM01 (150E24) ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

44 KHH 4366 WDB9525031L387427 MERCEDES 1824 Κ ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

45 ΚΗΙ 6692 WDB9525031L174233 MERCEDES G 18 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

46 KHH 1759 WDB9575411V216066 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

47 KHH 1761 WDB9575411V216249 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

48 KHH 1762 WDB9575411V216264 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

49 KHH 1760 WDB9575411V216253 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

50 ΚΗY 5626 WDB9525031K706300 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

51 KHY 5627 WDB9525031K706206 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

52 KHY 5628 WDB9525031K706500 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

53 ΚΗY 5629 WDB9525031K713730 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

54 ΚΗΥ 5630 WDB9525031K708585 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

 





55 KHH 7669 WDB96420010157902 MERCEDES 1830K/42 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

56 KHH 7714 WDB96420010236307 MERCEDES 1830K/42 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

57 KHH 7717 WDB96420010251018 MERCEDES 1830K/42 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

58 KHH 7715  WDB96420010220720 MERCEDES 1830K/42 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

59 ΚΗΟ 3791 YBIE2CUA4NB486104 VOLVO FL6 4X2R ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

60 ΚΗΟ 3837 U5GMI2I6BEB302067 ΕΒRO M 125 ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 

61 ME 137185 VWANSTG40G2453900 NISSAN  NT500 ATLEON ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ GERA LIFT 

62 ΚΗΟ 4472 VSKL80245NB353910 NISSAN BMS 204 (L80.09/2) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

63 ΜΕ 63958 VWAWDFTKOII5II301 NISSAN  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  

64 ΚΗΟ 3835 31835614782230 MERCEDES 1113 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΓΕΡΑΝΟΣ 

 

65 ΚΗΗ 7659 ZCFA71VN302668737 IVECO TG190EL2CA ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

FASSI 

66 ΜΕ 82597 VWAWETTK022-519517 NISSAN  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΗ  

67 ΜΕ 107688 ZCFA1ED0202490955 IVECO  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΗ 

68 ΜΕ 107687 ZCFA1ED0202490954 IVECO  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ
ΚΗ 

69 ΜΕ 77766 600/33873 IVECO  ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 

JOHNSTON 

70 ME 128202 XLRAEL2700L436035 DAF-
JOHNSTON 

L2EN3(LF220FA) ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 

JOHNSTON 

71 ΜΕ 132050 1603005PKWEC BIEFEBI- 
KUBOTA 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 

 

72 ME 55899 8068500605 HAKOTRAK- 
VW 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΩΝ 

 

73 ME 56225 LHOO1736 THOMAS-
KYBOTA 

 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

74 ΜΕ 62456 JAF0274241 CASE  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

75 ME 36186 3CX303514/P JCB  ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

76 ΜΕ 36182 3D-4/333736/P JCB  ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

77 ΜΕ 138724 JCB3CX4TEH2514075 JCB 3CX14LFNM ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΩΝ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

78 ME 136338 B3CZ11247 BOBCAT-
KUBOTA 

S 570 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

79 ME 94574 530411261 BOBCAT-
KUBOTA 

 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

80 ΚΗΟ 4281 ATM2T534361 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

81 ΚΗΟ 4280 ATM2T534431 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

82 ΖΜΑ 515 ZAPOATM3T00001006 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

83 ΟΖΟ 894 ZAPT1000000044944 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

84 ΖΜΤ 929 ZAPO1000000006993 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

85 ΟΖΟ 895 ZAPT1000000044954 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

86 ΧΗΥ 936 ZAPT1000000031999 PIAGGIO  ΤΡΙΚΥΚΛΟ  

87 ΜΗΥ 0815 VSR1T3031838 PIAGGIO COSA 200 ELESTA ΔΙΚΥΚΛΟ  

88 ΜΗΥ 0816 VSR1T3031839 PIAGGIO COSA 200 ELESTA ΔΙΚΥΚΛΟ  

89 ΑΖΙ 472 C50- 6501815 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

90 ΖΥΝ 666 MH1KEVF15XK312511 HONDA ASTREA C100 ΔΙΚΥΚΛΟ  

91 ΑΖΙ 477 C50- 6501811 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

92 ΑΖΙ 478 C50- 6501823 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

93 ΑΖΙ 3986 C50- 6603158 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

94 ΒΕ 3445 C50- 8234142 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

95 ΧΤΒ 70 ZDCKFO8A07F174032 HONDA SH 150 ΔΙΚΥΚΛΟ  

96 ΧΤΒ 69 ZDCKFO8A07F167866 HONDA SH 150 ΔΙΚΥΚΛΟ  

97 ΟΑΤ 0637 9C6RGO21000004617 YΑMAHA YBR 250 ΔΙΚΥΚΛΟ  





98 ΙΚΥ 531 JYADJO21000023214 YΑMAHA XT 600 E ΔΙΚΥΚΛΟ  

99 ΟΑΤ 0638 9C6RGO21000001268 YΑMAHA YBR 250 ΔΙΚΥΚΛΟ  

100 ΟΑΤ 0639 9C6RGO21000004961 YΑMAHA YBR 250 ΔΙΚΥΚΛΟ  

101 ΑΖΙ 3100 C50- 6602416 HONDA C50 ΔΙΚΥΚΛΟ  

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑ-
ΔΑ  
ΠΡΟ- 
ΣΦΟ- 
ΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΡΓ/ΣΙΟ 
ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΟΧΗ- 
ΜΑ- 
ΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%) 

ΕΥΡΩ 

 
1 

 
 

Πλαίσιο (14) απορριμματοφόρων , (1)Υδροφόρα και (1) 
φορτηγό γερανό τύπου MERCEDES (Daimler Chrysler AG) 

 
MERCEDES 

(Daimler 
Chrysler AG) 

16 
 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα 
οχήματα 

 
 
 
 
 
 

120.000,00 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 1:  
Απορριμματοφόρα :  
ΚΗΙ-6692 , ΚΗΗ-1759 , ΚΗΗ-1761 , ΚΗΗ-1762,  ΚΗΗ-1760 
ΚΗΥ-5626 , ΚΗΥ-5627 , ΚΗΥ-5628 , ΚΗΥ-5629, ΚΗΥ-5630 , 
ΚΗΗ-7669 , ΚΗΗ-7714 , ΚΗΗ-7717 , ΚΗΗ-4366  
Υδροφόρα : ΚΗΗ-7715  , Φορτηγό γερανός: ΚΗΟ-3835  

                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 120.000,00 120.000,00 

 
2 

Πλαίσιο (6) απορριμματοφόρων τύπου SCANIA   

 
SCANIA 

 
6 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα 
οχήματα 

 
 
 
 

100.000,00 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 2 :  
Απορριμματοφόρα:  
ΚΗΥ-5774, ΚΗΥ-5773, ΚΗΥ-5772, ΚΗΥ-5770, ΚΗΗ-5188,  
ΚΗΗ-1725  

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 100.000,00 100.000,00 

 
3 

Πλαίσιο (5) απορριμματοφόρων – (7) φορτηγών – (1) 
υδροφόρου –   (1) επιβατικό τύπου VOLVO  

 
VOLVO 

 
14 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα 
οχήματα 

 
 
 
 
 
 

70.000,00 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 3:  
Απορριμματοφόρα: ΚΗΥ-5662, KHY-5663, KHI-6119,  
KHI-6112, KHI-6608. 
Φορτηγά: ΚΗΟ-3792, ΚΗΟ-3793, KHY-5646, ΚΗΗ-1703,  
ΚΗΥ-5647, KHI-6120, KHI-6121. 
Υδροφόρα: ΚΗΟ-3791 
Επιβατικό: ΚΗΥ-5568  

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 70.000,00 70.000,00 

 
4 

Πλαίσιο (3) απορριμματοφόρων – (1) φορτηγού – (2) 
πλυντηρίων κάδων- (1) Μηχανικό Σάρωθρο , (1) φορτηγό 
με αρπάγη ,  τύπου IVECO  

IVECO 8 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα 
οχήματα 

60.000,00 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  





Οχήματα της Ομάδας 4:  
Απορριμματοφόρα: ΚΗΗ-1814, ΚΗΗ-1813, ΚΗΗ-5216 ,  
Φορτηγό: ΚΗY-5729 ,  
Πλυντήρια κάδων: ΜΕ-107688, ΜΕ-107687 ,  
Μηχανικό Σάρωθρο: ΜΕ-77766 ,  
φορτηγό με αρπάγη : ΚΗΗ-7659 
 

                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 60.000,00 60.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 

Πλαίσια: (1) μηχανικού σαρώθρου και (1) 
απορριμματοφόρου τύπου DAF 

DAF  
 

2 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα 
οχήματα 

 
 
 

15.000,00 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : ( 45 ευρώ) 

Οχήματα της Ομάδας 5  : ΜΕ-128202 & ΚΗΗ-7655 
 

   

                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 15.000,00 15.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
25.000,00 

 
6 

Πλαίσιο (1) απορριμματοφόρου – (3) Καλαθοφόρων – 
(2) φορτηγά , (1)Πλυντήριο κάδων - τύπου NISSAN, 
(1) υδροφόρου τύπου EBRO, (2) φορτηγών τύπου 
MAGIRUS   

NISSAN 
DATSUN 

EBRO 
MAGIRUS 

10 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα  
οχήματα 

 
 
 
 
 
 
 

53.875,00 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 6:  
Απορριμματοφόρο: ΚΗΟ-4271 
Καλαθοφόρα: ΚΗΟ-4472, ΜΕ-63958 , ΜΕ-137185 , 
Φορτηγά : ΚΗY-5788 , ΚΗΟ-3701 , ΚΗΟ-3728,  ΚΗΟ-3733 
Υδροφόρα: ΚΗΟ-3837 
Πλυντήριο κάδων: ΜΕ-82597, 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 53.875,00 53.875,00 

 
7 

Πλαίσιο (10) αυτοκινήτων επιβατικών τύπου HYUNDAI, 
ΚIA & CITROEN 

 
 
 
 

HYUNDAI 
KIA 

CITROEN 

 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα  
οχήματα 

 
 
 
 

25.000,00 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 7:  
Επιβατικά: ΚΗΥ-5547, ΚΗΥ-5532, ΚΗΥ-5551, ΚΗΗ -1652, 
ΚΗY-5525 ,  KHH-7785 , KHH-7786 , KHH-7787 , ΚΗΗ-
7735 , ΚΗΥ-5548 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 25.000,00 25.000,00 

 
8 

Πλαίσιο (1) ημιφορτηγού - τύπου FORD      

FORD 1 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα  
οχήματα  

 
 

8.000,00 
Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 8: Φορτηγό: ΚΗΥ-5595  

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 8.000,00 8.000,00 

 
9 

Τρίκυκλα , Δίκυκλα & Τετράτροχο Φορτηγό τύπου 
PIAGGIO     

 
 
 
 

PIAGGIO 
 

 
 

 
10 

 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα  
οχήματα 

 
 
 
 
 
 
 

25.000,00 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 9:  
Τρίκυκλα : ΚΗΟ 4281, ΚΗΟ 4280, ΖΜΑ 515, ΟΖΟ 894, 
ΖΜΤ 929, ΟΖΟ 895, ΧΗΥ 936  
Δίκυκλα : ΜΗΥ 0815 , ΜΗΥ 0816 ,  
Τετράτροχο φορτηγό : ΚΗΗ-7713 





                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9 25.000,00    25.000,00    

 
10 

 

Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων –φορτηγών – 
υδροφόρων  

 
 
 
 

ΚΑΟΥΣΗΣ A.E 
 

44 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα 
οχήματα 

 
 
 
 
 
 
 

210.000,00 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 10:  
ΚΗΗ-4366, KHH-1759, KHH-1761, KHH-1762, KHH-1760,  
ΚΗΙ- 6692, ΚΗY-5626, KHY-5627 , KHY-5628, ΚΗY-5629,  
ΚΗΥ-5630, ΚΗΥ-5774, ΚΗΥ-5773, ΚΗΥ-5772, ΚΗΥ-5770,  
ΚΗΗ-5188, ΚΗΗ 1725, ΚΗΥ-5662, KHY-5663, KHI-6119,  
KHI-6112, KHI-6608, ΚΗΟ-3792, ΚΗΟ-3793, KHY-5646,  
ΚΗΗ-1703, ΚΗΥ-5647, KHI- 6120, KHI-6121, ΚΗΟ-3791,  
ΚΗΗ-1814, ΚΗΗ-1813, ΚΗΗ-5216, ΚΗY-5729,  ΚΗΟ-4271 ,  
ΚΗO-3728, ΚΗΟ-3733, ΚΗO-3732, ΚΗΟ- 3791, ΚΗΟ-3837, 
ΚΗΗ-7669 , ΚΗΗ-7714 , ΚΗΗ-7715, ΚΗΗ-7717  

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10 210.000,00 210.000,00 

 
11 

 

Υπερκατασκευές σαρώθρων  

JOHNSTON 2 

 
 
Κατ΄ αποκοπή 

όλα τα 
οχήματα 

 

 
 
 
20.000,00 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 11:  
ΜΕ 77766 & ΜΕ 128202 

                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11 20.000,00 20.000,00 

 
12 

Υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 

MORO 
TEVEICO 

3 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα 
οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 12:  
ΜΕ-107688, ΜΕ-107687, ΜΕ-82597 

                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 12 20.000,00 20.000,00 

 
13 

Υπερκατασκευές Καλαθοφόρων και Γερανοφόρων 

JEPA-LIFT 
FASSI 

4 

 
 
 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα  
οχήματα 

 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλ/κών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 13:  
ΚΗΟ-4472, ΜΕ- 63958, ΚΗΟ-3835, ΜΕ-137185 

                                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 13 30.000,00 30.000,00 

 
14 

Μηχανημάτων έργων τύπου JCB, τύπου BOBCAT,  
τύπου CASE, τύπου THOMAS, τύπου HAKO TRAC 
Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

 
 

JCB 
BOBCAT 

CASE 
THOMAS 

HAKO TRAC 
  GF 

 
 
 
 

9 

 
 
 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα  

μηχ/τα 

 

Εργατοώρα : (45 ευρώ) 
Οχήματα της ομάδας 14:  
ΜΕ-36186, ΜΕ-36182,  
ΜΕ-138724, ΜΕ-62456, ΜΕ94574, ΜΕ-136338,  
ΜΕ-56225, ΜΕ-55899 &  ME-132050  {Μικρό σάρωθρο 
τύπου GIANNI FERRARI (CF)} 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 14 55.000,00 55.000,00 

 
  15 

Δίκυκλα τύπου HONDA, YAMAHA κ.τ.λ. 

HONDA 
YAMAHA 

13 
Κατ΄ αποκοπή 

για όλα τα  
οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 
Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  





Οχήματα της Ομάδας 15:  
ΑΖΙ 472, ΖΥΝ 666, ΑΖΙ 477, ΑΖΙ 478, ΑΖΙ 3986, ΒΕ 3445,  
ΧΤΒ 70, ΧΤΒ 69, ΑΖΙ 3100, ΟΑΤ 0637, ΙΚΥ 531,  
ΟΑΤ 0638, ΟΑΤ 0639  

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15 20.000,00 20.000,00 

 

ΟΜΑ- 
ΔΑ 

ΠΡΟ- 
ΣΦΟ- 
ΡΑΣ 

Προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών 
αυτοκινήτων (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) όπως περιγράφονται στη 
Τεχνική Έκθεση                                                      
                                                                                                                                                                                                     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
TEMAXIA 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α 

24%) 
ΕΥΡΩ 
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16.1. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 10Α 100 0,25 25,00 

16.2. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 15Α 50 0,25 12,50 

16.3. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 20Α 100 0,25 25,00 

16.4. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 30Α 50 0,25 12,50 

16.5. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΑΧ 20Α 10 0,12 1,20 

16.6. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΑΧ 30Α 10 0,12 1,20 

16.7. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΑΧ 40Α 20 0,12 2,40 

16.8. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΟΚΚΙΝΗ 100 0,12 12,00 

16.9. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΙΤΡΙΝΗ 100 0,12 12,00 

16.10. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΜΠΛΕ 100 0,12 12,00 

16.11. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΟΚΚΙΝΗ 100 0,12 12,00 

16.12. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΙΤΡΙΝΗ 100 0,12 12,00 

16.13. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΜΠΛΕ 100 0,12 12,00 

16.14. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΟΚΚΙΝΗ 100 0,12 12,00 

16.15. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΙΤΡΙΝΗ 100 0,12 12,00 

16.16. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΜΠΛΕ 100 0,12 12,00 

16.17. Φυσάκια γυμνά με ασφάλεια θηλυκά  500 0,10 50,00 

16.18. Φυσάκια γυμνά με ασφάλεια αρσενικά 50 0,10 5,00 

16.19. Ακροδέκτες πόλων μπαταρίας θετικός 20 4,00 80,00 

16.20. Ακροδέκτες πόλων μπαταρίας αρνητικός 10 4,00 40,00 

16.21. Λάμπες (κεράκι λοξά αυτιά) 24v-21w 50 1,30 65,00 

16.22. Λάμπες 24v Η7 70 9,00 630,00 

16.23. Λάμπες 24v Η1 70 3,00 210,00 

16.24. Λάμπες 24v-21w 150 0,50 75,00 

16.25. Λάμπες 24v-5w 150 0,50 75,00 

16.26. Λάμπες 24v Η3 50 3,00 150,00 

16.27. Λάμπες (σωληνωτές ) ΚΟΝΤΕΣ 24v-5w 20 1,00 20,00 

16.28. Λάμπες (σωληνωτές ) ΜΕΣΑΙΕΣ  24v-5w 20 0,60 12,00 

16.29. Λάμπες (σωληνωτές για μεταλλικό 
δοκιμαστικό)24v 

10 1,00 10,00 

16.30. Ταιράπ 15cm 2000 2,00 40,00 

16.31. Ταιράπ 25cm 2000 5,00 100,00 

16.32. Ταιράπ 35cm 2000 6,00 120,00 

16.33. Ταιράπ χοντρά 60cm 300 35,00 105,00 

16.34. Ταιράπ χοντρά 80cm 300 40,00 120,00 

16.35. Ταιράπ χοντρά 100cm 300 50,00 150,00 

16.36. Φάρους βιδωτούς LED12v 20 50,00 1.000,00 

16.37. Φάρους βιδωτούς LED 24v 50 50,00 2.500,00 

16.38. Φάρους μαγνητικούς LED 12v 5 94,00 470,00 

16.39. Φανοί εργασίας τετράγωνοι LED 12v-24v  30 25,00 750,00 

16.40. Φανάρια πίσω φορτηγών δεξιά LED 24v 40 110,00 4.400,00 

16.41. Φανάρια πίσω φορτηγών αριστερά LED 24v 40 110,00 4.400,00 

16.42. Φίς για αναπτήρες αυτοκινήτου  10 7,00 70,00 

16.43. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) NGK.C7H5A 20 3,00 60,00 

16.44. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) 14FR-4DIV 20 65,00 1.300,00 





16.45. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) P82M 20 2,80 56,00 

16.46. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) RC10YC4 20 3,50 70,00 

16.47. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) CR7HSA 20 3,60 72,00 

16.48. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) TZOTT 20 4,00 80,00 

16.49. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) DPRSEA-9 20 3,00 60,00 

16.50. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) CR8EH-9 20 8,50 170,00 

16.51. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) IK20TT 20 13,80 276,00 

16.52. Αυτόματοι δυναμό 12v BOSCH 5 25,00 125,00 

16.53. Αυτόματοι δυναμό 24v BOSCH 5 65,00 325,00 

16.54. Ασφαλιοθήκες μαύρες μονές 50 1,50 75,00 

16.55. Βάσεις ρελέ πλαστικές 15 2,50 37,50 

16.56. Κόρνες – Κλάξον 12v 10 14,00 140,00 

16.57. Κόρνες – Κλάξον 24v 10 18,00 180,00 

16.56. Κόρνες – Κλάξον 12v 10 14,00 140,00 

16.57. Κόρνες – Κλάξον 24v 10 18,00 180,00 

16.58. Ράβδους θερμική σιλικόνη μαύρη 50 2,00 100,00 

16.59. Ρουλεμάν 6202 20 7,00 140,00 

16.60. Ρουλεμάν 6203 20 8,00 160,00 

16.61. Λάμπες για μπαλαντέζα 42v-60w 60 3,20 192,00 

16.62. Ταινίες μονωτικές μαύρες  300 1,80 540,00 

16.63. Ταινίες διπλής επικόλλησης 15mm 20 12,00 240,00 

16.64. Ταινίες λαστιχοταινίες 20 5,00 100,00 

16.65Μπουτόν για χειριστήρια πρέσας πίσω ZB2BA4 
RED 

5 5,00 25.00 

16.66. Μπουτόν για χειριστήρια πρέσας πίσω ZB2BA3 
061201 

5 5,00 25,00 

16.67. Βάση διακόπτη για πρέσα (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΩ) 
EMERGENCY 2B28554 061334 

4 15,00 60,00 

16.68. Βάση διακόπτη για πρέσα (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΩ) 
ZB2BV6 0611371 

5 6,00 30,00 

16.69. Βάση διακόπτη για πρέσα (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΩ) 
ZB2BZ102 061431 

5 6,00 30,00 

16.70. Φλατζόκολλα μαύρη  30 6,00 180,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 16   20.683,30 

                                                                                                                                                                                                          
 

ΟΜΑ- 
ΔΑ 

ΠΡΟ- 
ΣΦΟ- 
ΡΑΣ 

Προμήθεια μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) όπως περιγράφονται στη Τεχνική Έκθεση 
                                                                                                                                                                                                     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
TEMAXIA 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α 
24%) 
ΕΥΡΩ 
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17.1. Συνθετικός σωλήνας λαδιού1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ 010005 (3/16Χ11,8) 0,18 kg/m 250 bar 

 
50Μ 

 
4,41 

 
220,50 

17.2. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010006 (1/4Χ13,4) 0,22 kg/m 225 bar 

 
50Μ 

 
4,17 

 
208,50 

17.3. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010010 (3/8Χ17,4) 0,33 kg/m 180 bar 

50Μ 4,83 241,50 

17.4. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010013 (1/2Χ20,6) 0,42 kg/m 160 bar 

50Μ 5,53 276,50 

17.5. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010016 (5/8Χ23,7) 0,51 kg/m 130 bar 

30Μ 6,73 201,90 

17.6. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010019 (3/4Χ27,7) 0,62 kg/m 105 bar 

30Μ 8,16 244,80 

17.7. FLEX (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) Ιταλίας σωλήνας συνθετ. Ενίσχυση γαλβάνιζέ 
πλέγμα ΣΒ-10004(3/6Χ10) 15 bar 

30Μ 2,84 85,20 

17.8. FLEX (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) Ιταλίας σωλήνας συνθετ. Ενίσχυση γαλβάνιζέ 
πλέγμα ΣΒ-100007(5/16Χ13) 15 bar 

30Μ  3,13 93,90 





 
 
 
 
 
 
 

17.9. FLEX (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) Ιταλίας σωλήνας συνθετ. Ενίσχυση γαλβάνιζέ 
πλέγμα ΣΒ-10009(3/8Χ15) 15 bar 

30Μ 3,58 107,40 

17.10. Σωλήνα βενζίνης πανί ΣΒ-220005 (5,5 mmΧ10,5) 10 bar 30Μ 4,03 120,90 

17.11. Σωλήνα βενζίνης πανί ΣΒ-220006 (7 mmΧ12) 10 bar  30Μ  5,31 159,30 

17.12. Σωλήνα βενζίνης πανί ΣΒ-220010 (9 mmΧ15) 10 bar 30Μ 6,47 194,10 

17.13. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210032 (32 Χ40) 
4 bar 

30Μ 6,42 192,60 

17.14. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210038 (38 Χ48) 
4 bar 

30Μ  7,67 230,10 

17.15. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210042 (42 Χ52) 
3 bar 

30Μ 8,72 261,60 

17.16. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210045 (45 Χ55) 
3 bar 

30Μ 10,20 306,00 

17.17. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210050 (50 Χ60) 
3 bar 

30Μ 11,24 337,20 

17.18. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-110603 (6 Χ3) 33 bar 50Μ 1,54 77,00 

17.19. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-110805 (6 Χ3) 48 bar 50Μ   1,98 99,00 

17.20. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-111410 (14 Χ10) 17 
bar 

50Μ 5,25 262,50 

17.21. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-111612 (16 Χ12) 14 
bar 

50Μ 6,58 329,00 

17.22. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-100303 (1/4 Χ3/16)  50Τ 1,51 75,50 

17.23. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-100606 (1/4 Χ1/4) 30Τ  0,82 24,60 

17.24. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101010 (3/8 Χ3/8) 30Τ 1,12 33,60 

17.25. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101313 (1/2 Χ1/2) 30Τ 1,60 48,00 

17.26. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101616 (5/8 Χ5/8) 30Τ 2,98 89,40 

26.27. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101919 (3/4 Χ3/4) 20Τ 2,68 53,60 

17.28. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-110605 (1/4 Χ3/16)  30Τ 2,87 86,10 

17.29. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-110606 (1/4 Χ1/4)  30Τ  1,81 54,30 

17.30. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111010 (3/8 Χ3/8) 30Τ 2,23 66,90 

17.31. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111313 (1/2 Χ1/2) 30Τ 3,01 90,30 

17.32. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111616 (5/8 Χ5/8) 30Τ 5,06 151,80 

17.33. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111919 (3/5 Χ3/4) 20Τ 5,82 116,40 

17.34. Ρακόρ μετρικά αρσενικά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-151205 (12,5*1 Χ3/16) 6L 30Τ 1,65 49,50 

17.35. Ρακόρ μετρικά αρσενικά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-151405 (14*1,5 Χ3/16) 8L 30Τ  2,55 76,50 

17.36. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161205 (12*1,5 Χ3/16) 6L 30Τ 1,65 49,50 

17.37. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161405 (14*1,5 Χ3/16) 8L 30Τ  2,27 68,10 

17.38. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161406 (14*1,5 Χ1/4) 8L 30Τ 1,06 31,80 

17.39. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161810 (18*1,5 Χ3/8) 12L 30Τ 1,22 36,60 

17.40. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-162213 (22*1,5 Χ1/2) 15L 50Τ 1,76 88,00 

17.41. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-162613 (26*1,5 Χ1/2) 18L 50Τ 2,54 127,00 

17.42. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-162616 (26*1,5 Χ5/8) 18L 50Τ 2,86 143,00 

17.43. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-163017 (30*2 Χ5/8) 22L 50Τ 5,27 263,50 

17.45. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-171405 (14*1,5 Χ3/16) 8L 50Τ  3,81 190,50 

17.46. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-171406 (14*1,5 Χ1/4) 8L 50Τ 2,23 111,50 

17.47. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-171606 (16*1,5 Χ1/4) 10L 50Τ 2,35 117,50 

17.48. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-172213 (22*1,5 Χ1/2) 15L 30Τ 3,49 104,70 

17.49. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-172613 (26*1,5 Χ1/2) 18L 30Τ 6,58 197,40 

17.50. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-172616 (26*1,5 Χ5/8) 18L 30Τ 5,38 161,40 

17.51. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-173017 (30*1,5 Χ5/8) 22L 30Τ 11,76 352,80 

17.52. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-321406 (14*1,5 Χ1/4)  30Τ 1,98 59,40 

17.53. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-321606 (16*1,5 Χ1/4) 30Τ 2,39 71,70 

17.54. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-321810 (18*1,5 Χ3/8) 30Τ 1,81 54,30 

17.55. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322010 (22*1,5 Χ1/2) 30Τ 2,31 69,30 

17.56. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322213 (20*1,5 Χ3/8) 30Τ 2,84 85,20 

17.57. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322216 (22*1,5 Χ5/8) 30Τ 5,48 164,40 





17.58. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322416 (24*1,5 Χ5/8) 30Τ 5,40 162,00 

17.59. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-323019 (30*1,5 Χ3/4) 30Τ 7,00 210,00 

17.60. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-341810 (18*1,5 Χ3/8)  30Τ 4,39 131,70 

17.61. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-432010 (20*1,5 Χ3/8) 30Τ 5,15 154,50 

17.62. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-342013 (20*1,5 Χ1/2) 30Τ 6,20 186,00 

17.63. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-342213 (22*1,5 Χ1/2) 30Τ 6,20 186,00 

17.64. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-342416 (24*1,5 Χ5/8) 30Τ 7,33 219,90 

17.65. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-431406 (14*1,5 Χ1/4)  30Τ 8,31 249,30 

17.66. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-431606 (16*1,5 Χ1/4) 30Τ 7,68 230,40 

17.67. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-431810 (18,1,5 Χ3/8) 30Τ 5,23 156,90 

17.68. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-432213 (22*1,5 Χ1/2) 30Τ 10,06 301,80 

17.69. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-432416 (24*1,5 Χ5/8) 30Τ 10,10 303,00 

17.70. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-433019 (30*1,5 Χ3/4) 30Τ 10,50 315,00 

17.71. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330006 (1/4)  20Τ 2,27 45,40 

17.72. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330010 (3/8) 20Τ 2,33 46,60 

17.73. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330013 (1/2) 20Τ 3,30 66,00 

17.74. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330016 (5/8) 20Τ 3,54 70,80 

17.75. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318005 (3/16X19) 14,5 πρε/σμα  

100Τ 0,62 62,00 

17.76. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318006 (1/46X20) 16,3 πρε/σμα 

100Τ 0,63 63,00 

17.77. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318010 (3/8X24) 20,01 πρε/σμα 

100Τ 0,85 85,00 

17.78. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318013 (1/2X28,5) 23,7 πρε/σμα 

100Τ 1,17 117,00 

17.79. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318016 (5/8X32) 26,9 πρε/σμα 

100Τ 1,55 155,00 

17.80. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317005 (3/16X13) 100Τ 0,58 58,00 

17.81. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317006 (1/4X17) 100Τ 0,51 51,00 

17.82. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317010 (3/8X21) 100Τ 0,69 69,00 

17.83. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317013 (1/2X25,5) 100Τ 0,97 97,00 

17.84. Μαστοί Α-Θ  ΡΣ-070606 (1/4)  20Τ 1,43 28,60 

17.85. Μαστοί Α-Θ  ΡΣ-0701010 (3/8) 20Τ 1,78 35,60 

17.86. Μαστοί Α-Θ  ΡΣ-0701313 (1/2) 20Τ 2,66 53,20 

17.87. Μαστοί Θ-Θ  ΡΣ-120606 (1/4)  20Τ 1,87 37,40 

17.88. Μαστοί Θ-Θ  ΡΣ-121010 (3/8)  20Τ 2,70 54,00 

17.89. Μαστοί Θ-Θ  ΡΣ-121313 (1/2) 20Τ 3,27 65,40 

17.90. Γωνίες Α-Θ 90″ FF ΡΣ-080606 (1/4)  20Τ 3.83 76,60 

17.91. Γωνίες Α-Θ 90″ FF ΡΣ-081010 (3/8) 20Τ 4,40 88,00 

17.92.  Γωνίες Α-Θ 90″ FF ΡΣ-081313 (1/2) 20Τ 5,10 102,00 

17.93. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-
007900 (10Χ1)  

20Τ 0,62 12,40 

17.94. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-
007920 (12Χ1,5) 6L 

20Τ 0,68 13,60 

17.95. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-
007921 (14Χ1,5) 8L 

20Τ 0,70 14,00 

17.96. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-
007922 (16Χ1,5) 10L  

20Τ 0,80 16,00 

17.97. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα  
για μπιμπίκι ΡΣ-07923 (18Χ1,5) 12L 

20Τ 1,00 20,00 

17.98.  Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007801 (1/8)  50Τ  0,69 34,50 

17.99. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007802 (1/4) 20Τ 0,64 12,80 

17.100. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007803 (3/8) 20Τ 0,73 14,60 

17.101. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007804 (1/2) 20Τ 1,16 23,20 

17.102. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007805 (5/8) 20Τ 1,80 36,00 





17.103. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005804 (6L-S) 50Τ 0,50 25,00 

17.104. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005805 (8L-S) 50Τ 0,63 31,50 

17.105. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005806 (10L-S) 50Τ 0,67 33,50 

17.106. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005807 (12L-S) 20Τ 0,83 16,60 

17.107. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005808 (15L) 20Τ 1,08 21,60 

17.108. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005809 (18L) 20Τ 1,17 23,40 

17.109. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005810 (22L) 20Τ 1,84 36,80 

17.110. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005702 (1/4)  60Τ 0,71 42,60 

17.111. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005703 (3/8) 60Τ 0,83 49,80 

17.112. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005704 (1/2) 60Τ 1,11 66,6 

17.113. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005705 (5/8) 60Τ 2,10 126,00 

17.114. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005706 (3/4) 20Τ 1,80 36,00 

17.115. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110013 (1/4)  100Τ 0,24 24,00 

17.116. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110017 (3/8) 100Τ 0,27 27,00 

17.117. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110021 (1/2) 100Τ 0,306 30,60 

17.118. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110019 (3/4) 100Τ 0,382 38,20 

17.119. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110008 (8 mm)  100Τ 0,25 25,00 

17.120. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110010 (10 mm) 100Τ 0,25 25,00 

17.121. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110012 (12 mm) 100Τ 0,26 26,00 

17.122. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110014 (14 mm) 100Τ 0,28 28,00 

17.123. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110016 (16 mm) 100Τ 0,35 35,00 

17.124. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110018 (18 mm) 100Τ 0,37 37,00 

17.125. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110020 (20 mm) 100Τ 0,39 39,00 

17.126. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110022 (22 mm) 100Τ 0,41 41,00 

17.127. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110022 (24 mm) 100Τ 0,44 44,00 

17.128 Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110026 (26 mm) 100Τ 0,55 55,00 

17.129. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310006 (6)  60Τ 1,44 86,40 

17.130. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310008 (8) 60Τ 1,44 86,40 

17.131. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310010 (10) 60Τ 1,44 86,40 

17.132. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310012 (12) 60Τ 1,44 86,40 

17.133. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310014 (14) 60Τ 1,48 88,80 

17.134. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310015 (15) 60Τ 1,48 88,80 

17.135. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310016 (16) 60Τ 1,48 88,80 

17.136. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310018 (18) 60Τ 1,48 88,80 

17.137. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310020 (20) 60Τ 1,64 98,40 

17.138. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310022 (22) 60Τ 1,64 98,40 

17.139.  Στηρίγματα απλά ΣΒ-310210 (12) 60Τ 1,62 97,20 

17.140. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310214 (14) 60Τ 2,11 126,60 

17.141. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310216 (16) 60Τ 2,11 126,60 

17.142. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310218 (18) 60Τ 2,11 126,60 

17.143. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310208 (8) 60Τ 1,62 97,20 

17.144. Παξιμάδια ΡΣ-000204 (12Χ1,5) 6L 100Τ 0,22 22,00 

17.145. Παξιμάδια ΡΣ-000205 (14Χ1,5) 8L 100Τ 0,27 27,00 

17.146. Παξιμάδια ΡΣ-000206 (16Χ1,5) 10L 100Τ 0,29 29,00 

17.147. Παξιμάδια ΡΣ-000207 (18Χ1,5) 12L 100Τ 0,36 36,00 

17.148. Παξιμάδια ΡΣ-000208 (22Χ1,5) 15L 100Τ 0,54 54,00 

17.149. Παξιμάδια ΡΣ-000209 (26Χ1,5) 18L 100Τ 0,95 95,00 

17.150. Παξιμάδια ΡΣ-000210 (30Χ2) 22L 100Τ 1,3 130,00 

17.151. Παξιμάδια ΡΣ-000202 (10Χ1) 6L 100Τ 0,21 21,00 

17.152. Μπιμπίκια ΡΣ-000104   6L 200Τ 0,24 48,00 

17.153. Μπιμπίκια ΡΣ-000105   8L 200Τ 0,22 44,00 

17.154. Μπιμπίκια ΡΣ-000106   10L 200Τ 0,28 56,00 





17.155. Μπιμπίκια ΡΣ-000107   12L 200Τ 0,33 66,00 

17.156. Μπιμπίκια ΡΣ-000108   15L 200Τ 0,43 86,00 

17.157. Μπιμπίκια ΡΣ-000109   18L 200Τ 0,56 112,00 

17.158. Μπιμπίκια ΡΣ-000110   22L 200Τ 0,7 140,00 

17.159. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080002  (6Χ4) 4 mm   200Τ 0,18 36,00 

17.160. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080016  (7Χ5)  5 mm   200Τ 0,26 52,00 

17.161. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080003  (8Χ6)  6 mm   200Τ 0,25 50,00 

17.162. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080005  (10Χ8-11Χ8) 8 mm   200Τ 0,30 60,00 

17.163. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080007  (14Χ10) 10 mm   200Τ 0,46 92,00 

17.164. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080009  (15Χ12-16Χ12) 12 
mm   

200Τ 0,51 102,00 

17.165. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-0800414  (18Χ14) 4 mm   200Τ 0,69 138,00 

17.166. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090009  (6 mm)   100Τ 0,34 34,00 

17.167. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090010  (8 mm)   100Τ 0,39 39,00 

17.168. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090011  (10 mm)   100Τ 0,49 49,00 

17.169. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090012  (12 mm)   500Τ 0,61 305,00 

17.170. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110418  (4Χ1/8)   50Τ 1,21 60,50 

17.171. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110618  (6Χ1/8)   50Τ 1,21 60,50 

17.172. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110614  (6Χ1/4)   40Τ 1,32 52,80 

17.173. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110818  (8Χ1/8)   42Τ 1,34 56,28 

17.174. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110814  (8Χ1/4)   50Τ 1,35 67,50 

17.175. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110814  (8Χ1/4)   20Τ 2,29 45,80 

17.176. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150418  (4Χ1/8)   50Τ 2,29 114,50 

17.177. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150614  (6Χ1/4)   20Τ  2,49 49,80 

17.178. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150818  (8Χ1/8)   50Τ  2,73 136,50 

17.179. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150814  (8Χ1/4)   50Τ 2,86 143,00 

17.180. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260404  (4)   

100Τ 0,67 67,00 

17.181. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260505  (5)   

50Τ 0,71 35,50 

17.182. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260606  (6)   

100Τ  0,71 71,00 

17.183. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260808  (8)   

100Τ 0,80 80,00 

17.184. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261010  (10)   

100Τ 0,96 96,00 

17.185. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261212  (12)   

100Τ 1,09 109,00 

17.186. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261414  (14)   

100Τ 4,20 420,00 

17.187. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261616  (16)   

100Τ 4,199 419,90 

17.188. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας NW 7,2 αρσενικό σπείρωμα 
ΡΑ-012501  (1/4)   

20Τ 4,68 93,60 

17.189. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας NW 7,2 αρσενικό σπείρωμα 
ΡΑ-012502  (3/8)   

20Τ 4,68 93,60 

17.190. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας NW 7,2 αρσενικό σπείρωμα 
ΡΑ-012503  (1/2)   

10Τ  4,68 46,80 

17.191. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012601  
(1/4)   

20Τ 4,78 95,60 

17.192.  Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012602  
(3/8)   

20Τ 4,78 95,60 





17.193. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012603  
(1/2)   

20Τ 5,10 102,00 

17.194. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012901  
(1/4)   

20Τ 1,03 20,60 

17.195. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-013001  
(1/4)   

20Τ 1,10 22,00 

17.196. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012701  
(1/4)   

10Τ 4,80 48,00 

17.197. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012702  
(3/8)   

10Τ 4,80 48,00 

17.198. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012703  
(1/2)   

10Τ 4,80 48,00 

17.199. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012801  
(1/4)   

10Τ 0,85 8,50 

17.200. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012802  
(3/8)   

10Τ 0,91 9,10 

17.201. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010003  (16-27)  
9 mm 

200Τ 0,37 74,00 

17.202.  Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010004  (20-32)  
9 mm 

200Τ 0,39 78,00 

17.203. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010005  (25-40)  
12 mm 

100Τ 0,56 56,00 

17.204. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010006  (30-45)  
12 mm 

100Τ 0,60 60,00 

17.205. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010007  (32-50)  
12 mm 

100Τ 0,60 60,00 

17.206. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010008  (40-60)  
12 mm 

100Τ 0,67 67,00 

17.207. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010009  (50-70)  
12 mm 

100Τ 0,72 72,00 

17.208. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036020  (20-22Χ18)   50Τ 0,81 40,50 

17.209.  Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036026  (26-28Χ18)   50Τ 0,84 42,00 

17.210. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036032  (32-35Χ20)   50Τ 1,00 50,00 

17.211. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036040  (40-43Χ20)   50Τ 1,08 54,00 

17.212. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036048  (48-51Χ22)   50Τ 1,34 67,00 

17.213. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036056  (52-55Χ22)   50Τ 1,37 68,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 17   20.443,78 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 873.002,80 

Φ.Π.Α. 24% 209.520,499 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 1.082.522,579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑ-
ΔΑ  
ΠΡΟ- 
ΣΦΟ- 
ΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΡΓ/ΣΙΟ 
ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΟΧΗ- 
ΜΑ- 
ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & 
Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%) 

ΕΥΡΩ 

 
1 
 
 

Πλαίσιο (14) απορριμματοφόρων , (1)Υδροφόρα και 
(1) φορτηγό γερανό τύπου MERCEDES (Daimler 
Chrysler AG) 

 
MERCEDES 
(Daimler 
Chrysler 

AG) 

16 
 

 

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 1:  
Απορριμματοφόρα: ΚΗΙ-6692 , ΚΗΗ-1759 , ΚΗΗ-1761 
, ΚΗΗ-1762,  ΚΗΗ-1760 ΚΗΥ-5626 , ΚΗΥ-5627 , ΚΗΥ-
5628 , ΚΗΥ-5629, ΚΗΥ-5630 , ΚΗΗ-7669 , ΚΗΗ-7714 , 
ΚΗΗ-7717, ΚΗΗ-4366 Υδροφόρα : ΚΗΗ-7715, 
Φορτηγό γερανός: ΚΗΟ-3835 

Αριθμητικώς 

 
2 

Πλαίσιο (6) απορριμματοφόρων τύπου SCANIA   

 
SCANIA 

 
6 

 

Ολογράφως 
 
 
 
 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 2 :  
Απορριμματοφόρα:  
ΚΗΥ-5774, ΚΗΥ-5773, ΚΗΥ-5772, ΚΗΥ-5770, ΚΗΗ-
5188, ΚΗΗ-1725  

Αριθμητικώς 
 

 

 
3 

Πλαίσιο (5) απορριμματοφόρων – (7) φορτηγών – 
(1) υδροφόρου –   (1) επιβατικό τύπου VOLVO  

 
VOLVO 

 
14 

 

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 3:  
Απορριμματοφόρα: ΚΗΥ-5662, KHY-5663, KHI-6119, 
KHI-6112, KHI-6608.Φορτηγά: ΚΗΟ-3792, ΚΗΟ-3793, 
KHY-5646, ΚΗΗ-1703, ΚΗΥ-5647, KHI-6120, KHI-6121. 
Υδροφόρα: ΚΗΟ-3791 Επιβατικό: ΚΗΥ-5568 

Αριθμητικώς 
 
 

 
4 

Πλαίσιο (3) απορριμματοφόρων – (1) φορτηγού – 
(2) πλυντηρίων κάδων- (1) Μηχανικό Σάρωθρο , (1) 
φορτηγό με αρπάγη ,  τύπου IVECO  

IVECO 8  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 4:  
Απορριμματοφόρα: ΚΗΗ-1814, ΚΗΗ-1813, ΚΗΗ-5216 
, Φορτηγό: ΚΗY-5729, Πλυντήρια κάδων: ΜΕ 
107688, ΜΕ 107687, Μηχανικό Σάρωθρο: ΜΕ 77766, 
φορτηγό με αρπάγη : ΚΗΗ-7659 Αριθμητικώς 

 
 

 
5 
 

Πλαίσια: (1) μηχανικού σαρώθρου και (1) 
απορριμματοφόρου τύπου DAF 

 
DAF  

 
2  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 





Εργατοώρα : ( 45 ευρώ) Αριθμητικώς 
 Οχήματα της Ομάδας 5  : ΜΕ-128202 & ΚΗΗ-7655 

 
6 

Πλαίσιο (1) απορριμματοφόρου – (3) Καλαθοφόρων 
– (2) φορτηγά , (1)Πλυντήριο κάδων - τύπου 
NISSAN,(1) υδροφόρου τύπου EBRO, (2) φορτηγών 
τύπου MAGIRUS   

NISSAN 
DATSUN 

EBRO 
MAGIRUS 

10  

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 6:  
Απορριμματοφόρο: ΚΗΟ-4271 Καλαθοφόρα: ΚΗΟ-
4472, ΜΕ-63958 , ΜΕ-137185 , Φορτηγά : ΚΗY-5788 , 
ΚΗΟ-3701 , Πλυντήριο κάδων: ΜΕ-82597,ΚΗΟ-3728, 
ΚΗΟ-3733 & ΚΗΟ-3837 Αριθμητικώς 

 
 

 
7 

Πλαίσιο (10) αυτοκινήτων επιβατικών τύπου 
HYUNDAI, ΚIA & CITROEN 

 
 
 
 
HYUNDAI 

KIA 
CITROEN 

 
 
 
 
 

10 
 

 Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 

 

 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 7:  
Επιβατικά: ΚΗΥ-5547, ΚΗΥ-5532, ΚΗΥ-5551, ΚΗΗ -
1652, ΚΗY-5525 , KHH-7785 , KHH-7786 , KHH-7787 , 
ΚΗΗ-7735 , ΚΗΥ-5548 

Αριθμητικώς 
 
 

 
8 

Πλαίσιο (1) ημιφορτηγού - τύπου FORD      

FORD 1  

Ολογράφως 
 

 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  Αριθμητικώς 
 
 

Οχήματα της Ομάδας 8: Φορτηγό: ΚΗΥ-5595  

 
9 

Τρίκυκλα, Δίκυκλα & Τετράτροχο Φορτηγό τύπου 
PIAGGIO     

 
 
 
 
PIAGGIO 

 
 
 

 
10 

 
 

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 9:  
Τρίκυκλα : ΚΗΟ 4281, ΚΗΟ 4280, ΖΜΑ 515, ΟΖΟ 894, 
ΖΜΤ 929, ΟΖΟ 895, ΧΗΥ 936 Δίκυκλα : ΜΗΥ 0815 , 
ΜΗΥ 0816 , Τετράτροχο φορτηγό : ΚΗΗ-7713 

Αριθμητικώς 
 

 
10 

 

Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων –φορτηγών – 
υδροφόρων  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ολογράφως 
 
 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  





Οχήματα της Ομάδας 10:  
ΚΗΗ-4366, KHH-1759, KHH-1761, KHH-1762, KHH-
1760, ΚΗΙ- 6692, ΚΗY-5626, KHY-5627 , KHY-5628, 
ΚΗY-5629, ΚΗΥ-5630, ΚΗΥ-5774, ΚΗΥ-5773, ΚΗΥ-
5772, ΚΗΥ-5770, ΚΗΗ-5188, ΚΗΗ 1725, ΚΗΥ-5662, 
KHY-5663, KHI-6119, KHI-6112, KHI-6608, ΚΗΟ-3792, 
ΚΗΟ-3793, KHY-5646, ΚΗΗ-1703, ΚΗΥ-5647, KHI- 
6120, KHI-6121, ΚΗΟ-3791, ΚΗΗ-1814, ΚΗΗ-1813, 
ΚΗΗ-5216, ΚΗY-5729,  ΚΗΟ-4271 , ΚΗO-3728, ΚΗΟ-
3733, ΚΗO-3732, ΚΗΟ- 3791, ΚΗΟ-3837 ,ΚΗΗ-7669 , 
ΚΗΗ-7714 , ΚΗΗ-7715, ΚΗΗ-7717  
 

 
 
ΚΑΟΥΣΗΣ 

A.E 
 

 
 

44 

 
 
 
 

 

Αριθμητικώς 
 
 

 
11 

 

Υπερκατασκευές σαρώθρων  

JOHNSTON 2 

 Ολογράφως 
 
 
 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων 
ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  Αριθμητικώς 
 

 
Οχήματα της Ομάδας 11: ΜΕ 77766 & ΜΕ 128202 

 
12 

Υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 

MORO 
TEVEICO 

3  

Ολογράφως 
 Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 

Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 12: ΜΕ-107688, ΜΕ-107687, 
ΜΕ-82597 Αριθμητικώς 

 
 

 
13 

Υπερκατασκευές Καλαθοφόρων και Γερανοφόρων 

JEPA-LIFT 
FASSI 

4 

 Ολογράφως 
 

 

 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλ/κών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 13: ΚΗΟ-4472, ΜΕ- 63958, 
ΚΗΟ-3835, ΜΕ-137185 Αριθμητικώς 

 
 

 
14 

Μηχανημάτων έργων τύπου JCB, τύπου BOBCAT,  
τύπου CASE, τύπου THOMAS, τύπου HAKO TRAC 
Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

 
 

JCB 
BOBCAT 

CASE 
THOMAS 

HAKO 
TRAC 

GF 

 
 
 
 

9 

 Ολογράφως 
 

 

 

 

 

 

Εργατοώρα : (45 ευρώ) 

Οχήματα της ομάδας 14: ΜΕ-36186, ΜΕ-36182,  
ΜΕ-138724, ΜΕ-62456, ΜΕ-94574, ΜΕ-136338,  
ΜΕ-56225, ΜΕ-55899 & ΜΕ-132050 (1) Μικρό 
σάρωθρο τύπου GIANNI FERRARI (CF) 

Αριθμητικώς 
 

 
15 

Δίκυκλα τύπου HONDA, YAMAHA κ.τ.λ. 

HONDA 
YAMAHA 

13  

Ολογράφως 
 

 

 

 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της 
Τεχνικής Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των 
απαραίτητων ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 15:  
ΑΖΙ 472, ΖΥΝ 666, ΑΖΙ 477, ΑΖΙ 478, ΑΖΙ 3986, ΒΕ 
3445,  ΧΤΒ 70, ΧΤΒ 69, ΑΖΙ 3100, ΟΑΤ 0637, ΙΚΥ 531, 
ΟΑΤ 0638, ΟΑΤ 0639 

Αριθμητικώς 
 

 





ΟΜΑ- 
ΔΑ 
ΠΡΟ- 
ΣΦΟ- 
ΡΑΣ 

Προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων 
(ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) όπως περιγράφονται στη Τεχνική Έκθεση                                                      
                                                                                                                                                                                                     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
TEMAXIA 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α 

24%) ΕΥΡΩ 
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16.1. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 10Α 100   

16.2. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 15Α 50   

16.3. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 20Α 100   

16.4. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΙΝΙ 30Α 50   

16.5. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΑΧ 20Α 10   

16.6. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΑΧ 30Α 10   

16.7. Ασφάλεια διχαλωτή ΜΑΧ 40Α 20   

16.8. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΟΚΚΙΝΗ 100   

16.9. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΙΤΡΙΝΗ 100   

16.10. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΜΠΛΕ 100   

16.11. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΟΚΚΙΝΗ 100   

16.12. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΙΤΡΙΝΗ 100   

16.13. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΜΠΛΕ 100   

16.14. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΟΚΚΙΝΗ 100   

16.15. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΚΙΤΡΙΝΗ 100   

16.16. Θηλιές μονωμένες ΚΟΣ Φ6 ΜΠΛΕ 100   

16.17. Φυσάκια γυμνά με ασφάλεια θηλυκά  500   

16.18. Φυσάκια γυμνά με ασφάλεια αρσενικά 50   

16.19. Ακροδέκτες πόλων μπαταρίας θετικός 20   

16.20. Ακροδέκτες πόλων μπαταρίας αρνητικός 10   

16.21. Λάμπες (κεράκι λοξά αυτιά) 24v-21w 50   

16.22. Λάμπες 24v Η7 70   

16.23. Λάμπες 24v Η1 70   

16.24. Λάμπες 24v-21w 150   

16.25. Λάμπες 24v-5w 150   

16.26. Λάμπες 24v Η3 50   

16.27. Λάμπες (σωληνωτές ) ΚΟΝΤΕΣ 24v-5w 20   

16.28. Λάμπες (σωληνωτές ) ΜΕΣΑΙΕΣ  24v-5w 20   

16.29. Λάμπες (σωληνωτές για μεταλλικό δοκιμαστικό)24v 10   

16.30. Ταιράπ 15cm 2000   

16.31. Ταιράπ 25cm 2000   

16.32. Ταιράπ 35cm 2000   

16.33. Ταιράπ χοντρά 60cm 300   

16.34. Ταιράπ χοντρά 80cm 300   

16.35. Ταιράπ χοντρά 100cm 300   

16.36. Φάρους βιδωτούς LED12v 20   

16.37. Φάρους βιδωτούς LED 24v 50   

16.38. Φάρους μαγνητικούς LED 12v 5   

16.39. Φανοί εργασίας τετράγωνοι LED 12v-24v  30   

16.40. Φανάρια πίσω φορτηγών δεξιά LED 24v 40   

16.41. Φανάρια πίσω φορτηγών αριστερά LED 24v 40   

16.42. Φίς για αναπτήρες αυτοκινήτου  10   

16.43. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) NGK.C7H5A 20   

16.44. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) 14FR-4DIV 20   

16.45. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) P82M 20   

16.46. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) RC10YC4 20   

16.47. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) CR7HSA 20   

16.48. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) TZOTT 20   

16.49. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) DPRSEA-9 20   

16.50. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) CR8EH-9 20   





16.51. Σπινθηριστές (ΜΠΟΥΖΙ) IK20TT 20   

16.52. Αυτόματοι δυναμό 12v BOSCH 5   

16.53. Αυτόματοι δυναμό 24v BOSCH 5   

16.54. Ασφαλιοθήκες μαύρες μονές 50   

16.55. Βάσεις ρελέ πλαστικές 15   

16.56. Κόρνες – Κλάξον 12v 10   

16.57. Κόρνες – Κλάξον 24v 10   

16.56. Κόρνες – Κλάξον 12v 10   

16.57. Κόρνες – Κλάξον 24v 10   

16.58. Ράβδους θερμική σιλικόνη μαύρη 50   

16.59. Ρουλεμάν 6202 20   

16.60. Ρουλεμάν 6203 20   

16.61. Λάμπες για μπαλαντέζα 42v-60w 60   

16.62. Ταινίες μονωτικές μαύρες  300   

16.63. Ταινίες διπλής επικόλλησης 15mm 20   

16.64. Ταινίες λαστιχοταινίες 20   

16.65Μπουτόν για χειριστήρια πρέσας πίσω ZB2BA4 RED 5   

16.66. Μπουτόν για χειριστήρια πρέσας πίσω ZB2BA3 061201 5   

16.67. Βάση διακόπτη για πρέσα (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΩ) 
EMERGENCY 2B28554 061334 

4   

16.68. Βάση διακόπτη για πρέσα (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΩ) ZB2BV6 
0611371 

5   

16.69. Βάση διακόπτη για πρέσα (ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΣΩ) ZB2BZ102 
061431 

5   

16.70. Φλατζόκολλα μαύρη  30   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 16    

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

                                                                                                                                                                                                          
 

ΟΜΑ- 
ΔΑ 
ΠΡΟ- 
ΣΦΟ- 
ΡΑΣ 

Προμήθεια μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) όπως περιγράφονται στη Τεχνική Έκθεση 
                                                                                                                                                                                                     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
TEMAXIA 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α 
24%) ΕΥΡΩ 
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17.1. Συνθετικός σωλήνας λαδιού1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ 010005 (3/16Χ11,8) 0,18 kg/m 250 bar 

 
50Μ 

  

17.2. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010006 (1/4Χ13,4) 0,22 kg/m 225 bar 

 
50Μ 

  

17.3. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010010 (3/8Χ17,4) 0,33 kg/m 180 bar 

50Μ   

17.4. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010013 (1/2Χ20,6) 0,42 kg/m 160 bar 

50Μ   

17.5. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010016 (5/8Χ23,7) 0,51 kg/m 130 bar 

30Μ   

17.6. Συνθετικός σωλήνας λαδιού 1SN ISO1436-1 SAE 100 R1AT EN 853 
GREEN LINE. ΣΠ-010019 (3/4Χ27,7) 0,62 kg/m 105 bar 

30Μ   

17.7. FLEX (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) Ιταλίας σωλήνας συνθετ. Ενίσχυση γαλβάνιζέ 
πλέγμα ΣΒ-10004(3/6Χ10) 15 bar 

30Μ   

17.8. FLEX (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) Ιταλίας σωλήνας συνθετ. Ενίσχυση γαλβάνιζέ 
πλέγμα ΣΒ-100007(5/16Χ13) 15 bar 

30Μ   

17.9. FLEX (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) Ιταλίας σωλήνας συνθετ. Ενίσχυση γαλβάνιζέ 
πλέγμα ΣΒ-10009(3/8Χ15) 15 bar 

30Μ   

17.10. Σωλήνα βενζίνης πανί ΣΒ-220005 (5,5 mmΧ10,5) 10 bar 30Μ   

17.11. Σωλήνα βενζίνης πανί ΣΒ-220006 (7 mmΧ12) 10 bar  30Μ   

17.12. Σωλήνα βενζίνης πανί ΣΒ-220010 (9 mmΧ15) 10 bar 30Μ   

17.13. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210032 (32 Χ40) 
4 bar 

30Μ   





17.14. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210038 (38 Χ48) 
4 bar 

30Μ   

17.15. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210042 (42 Χ52) 
3 bar 

30Μ   

17.16. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210045 (45 Χ55) 
3 bar 

30Μ   

17.17. Σωλήνα PVC διαφανές με ελικοειδές σπιράλ ΣΒ-210050 (50 Χ60) 
3 bar 

30Μ   

17.18. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-110603 (6 Χ3) 33 bar 50Μ   

17.19. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-110805 (6 Χ3) 48 bar 50Μ   

17.20. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-111410 (14 Χ10) 17 
bar 

50Μ   

17.21. Πολυαμίδιο μαύρο DIN 74 324 φρένων ΣΒ-111612 (16 Χ12) 14 
bar 

50Μ   

17.22. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-100303 (1/4 Χ3/16)  50Τ   

17.23. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-100606 (1/4 Χ1/4) 30Τ   

17.24. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101010 (3/8 Χ3/8) 30Τ   

17.25. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101313 (1/2 Χ1/2) 30Τ   

17.26. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101616 (5/8 Χ5/8) 30Τ   

26.27. Ρακόρ πρεσαριστά θηλυκά B.S.P ΡΠ-101919 (3/4 Χ3/4) 20Τ   

17.28. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-110605 (1/4 Χ3/16)  30Τ   

17.29. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-110606 (1/4 Χ1/4)  30Τ   

17.30. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111010 (3/8 Χ3/8) 30Τ   

17.31. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111313 (1/2 Χ1/2) 30Τ   

17.32. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111616 (5/8 Χ5/8) 30Τ   

17.33. Ρακόρ πρεσαριστά γωνίες 90″ B.S.P ΡΠ-111919 (3/5 Χ3/4) 20Τ   

17.34. Ρακόρ μετρικά αρσενικά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-151205 (12,5*1 Χ3/16) 6L 30Τ   

17.35. Ρακόρ μετρικά αρσενικά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-151405 (14*1,5 Χ3/16) 8L 30Τ   

17.36. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161205 (12*1,5 Χ3/16) 6L 30Τ   

17.37. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161405 (14*1,5 Χ3/16) 8L 30Τ   

17.38. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161406 (14*1,5 Χ1/4) 8L 30Τ   

17.39. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-161810 (18*1,5 Χ3/8) 12L 30Τ   

17.40. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-162213 (22*1,5 Χ1/2) 15L 50Τ   

17.41. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-162613 (26*1,5 Χ1/2) 18L 50Τ   

17.42. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-162616 (26*1,5 Χ5/8) 18L 50Τ   

17.43. Ρακόρ μετρικά θηλυκά ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-163017 (30*2 Χ5/8) 22L 50Τ   

17.45. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-171405 (14*1,5 Χ3/16) 8L 50Τ   

17.46. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-171406 (14*1,5 Χ1/4) 8L 50Τ   

17.47. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-171606 (16*1,5 Χ1/4) 10L 50Τ   

17.48. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-172213 (22*1,5 Χ1/2) 15L 30Τ   

17.49. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-172613 (26*1,5 Χ1/2) 18L 30Τ   

17.50. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-172616 (26*1,5 Χ5/8) 18L 30Τ   

17.51. Ρακόρ μετρικά γωνίες 90″  ΣΕΙΡΑ L ΡΠ-173017 (30*1,5 Χ5/8) 22L 30Τ   

17.52. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-321406 (14*1,5 Χ1/4)  30Τ   

17.53. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-321606 (16*1,5 Χ1/4) 30Τ   

17.54. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-321810 (18*1,5 Χ3/8) 30Τ   

17.55. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322010 (22*1,5 Χ1/2) 30Τ   

17.56. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322213 (20*1,5 Χ3/8) 30Τ   

17.57. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322216 (22*1,5 Χ5/8) 30Τ   

17.58. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-322416 (24*1,5 Χ5/8) 30Τ   

17.59. Ρακόρ O.R.F.S. θηλυκά COMMATSU ΡΠ-323019 (30*1,5 Χ3/4) 30Τ   

17.60. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-341810 (18*1,5 Χ3/8)  30Τ   

17.61. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-432010 (20*1,5 Χ3/8) 30Τ   

17.62. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-342013 (20*1,5 Χ1/2) 30Τ   

17.63. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-342213 (22*1,5 Χ1/2) 30Τ   

17.64. Ρακόρ O.R.F.S. αρσενικά COMMATSU ΡΠ-342416 (24*1,5 Χ5/8) 30Τ   





17.65. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-431406 (14*1,5 Χ1/4)  30Τ   

17.66. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-431606 (16*1,5 Χ1/4) 30Τ   

17.67. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-431810 (18,1,5 Χ3/8) 30Τ   

17.68. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-432213 (22*1,5 Χ1/2) 30Τ   

17.69. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-432416 (24*1,5 Χ5/8) 30Τ   

17.70. Γωνίες COMMATSU ΡΠ-433019 (30*1,5 Χ3/4) 30Τ   

17.71. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330006 (1/4)  20Τ   

17.72. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330010 (3/8) 20Τ   

17.73. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330013 (1/2) 20Τ   

17.74. Ουρές διπλές ενώσεως ΡΠ-330016 (5/8) 20Τ   

17.75. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318005 (3/16X19) 14,5 πρε/σμα  

100Τ   

17.76. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318006 (1/46X20) 16,3 πρε/σμα 

100Τ   

17.77. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318010 (3/8X24) 20,01 πρε/σμα 

100Τ   

17.78. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318013 (1/2X28,5) 23,7 πρε/σμα 

100Τ   

17.79. Κυάθια πρεσαριστά Ευρωπαϊκά (ΙΣΟ9001) ακαθάριστα R1T  ΡΠ-
318016 (5/8X32) 26,9 πρε/σμα 

100Τ   

17.80. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317005 (3/16X13) 100Τ   

17.81. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317006 (1/4X17) 100Τ   

17.82. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317010 (3/8X21) 100Τ   

17.83. Κυάθια RT-R8-MTΗ1  ΡΠ-317013 (1/2X25,5) 100Τ   

17.84. Μαστοί Α-Θ  ΡΣ-070606 (1/4)  20Τ   

17.85. Μαστοί Α-Θ  ΡΣ-0701010 (3/8) 20Τ   

17.86. Μαστοί Α-Θ  ΡΣ-0701313 (1/2) 20Τ   

17.87. Μαστοί Θ-Θ  ΡΣ-120606 (1/4)  20Τ   

17.88. Μαστοί Θ-Θ  ΡΣ-121010 (3/8)  20Τ   

17.89. Μαστοί Θ-Θ  ΡΣ-121313 (1/2) 20Τ   

17.90. Γωνίες Α-Θ 90″ FF ΡΣ-080606 (1/4)  20Τ   

17.91. Γωνίες Α-Θ 90″ FF ΡΣ-081010 (3/8) 20Τ   

17.92.  Γωνίες Α-Θ 90″ FF ΡΣ-081313 (1/2) 20Τ   

17.93. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-007900 
(10Χ1)  

20Τ   

17.94. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-007920 
(12Χ1,5) 6L 

20Τ   

17.95. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-007921 
(14Χ1,5) 8L 

20Τ   

17.96. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-007922 
(16Χ1,5) 10L  

20Τ   

17.97. Τάπες μετρικές έδρα 24″ εξάγωνο & έδρα για μπιμπίκι ΡΣ-07923 
(18Χ1,5) 12L 
26.98. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007801 (1/8) 

50Τ   

17.98.  Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007801 (1/4)  50Τ   

17.99. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007802 (1/4) 20Τ   

17.100. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007803 (3/8) 20Τ   

17.101. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007804 (1/2) 20Τ   

17.102. Τάπες εξάγωνο B.S.P  εξαγωγές ΡΣ-007805 (5/8) 20Τ   

17.103. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005804 (6L-S) 50Τ   

17.104. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005805 (8L-S) 50Τ   

17.105. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005806 (10L-S) 50Τ   

17.106. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005807 (12L-S) 20Τ   

17.107. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005808 (15L) 20Τ   

17.108. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005809 (18L) 20Τ   





17.109. Τάπες θηλυκές ΡΣ-005810 (22L) 20Τ   

17.110. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005702 (1/4)  60Τ   

17.111. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005703 (3/8) 60Τ   

17.112. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005704 (1/2) 60Τ   

17.113. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005705 (5/8) 60Τ   

17.114. Τάπες θηλυκές B.S.P. ΡΣ-005706 (3/4) 20Τ   

17.115. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110013 (1/4)  100Τ   

17.116. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110017 (3/8) 100Τ   

17.117. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110021 (1/2) 100Τ   

17.118. Ροδέλες με O/R  B.S.P. ΕΕ-110019 (3/4) 100Τ   

17.119. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110008 (8 mm)  100Τ   

17.120. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110010 (10 mm) 100Τ   

17.121. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110012 (12 mm) 100Τ   

17.122. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110014 (14 mm) 100Τ   

17.123. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110016 (16 mm) 100Τ   

17.124. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110018 (18 mm) 100Τ   

17.125. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110020 (20 mm) 100Τ   

17.126. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110022 (22 mm) 100Τ   

17.127. Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110022 (24 mm) 100Τ   

17.128 Ροδέλες με O/R  μετρικές ΕΕ-110026 (26 mm) 100Τ   

17.129. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310006 (6)  60Τ   

17.130. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310008 (8) 60Τ   

17.131. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310010 (10) 60Τ   

17.132. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310012 (12) 60Τ   

17.133. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310014 (14) 60Τ   

17.134. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310015 (15) 60Τ   

17.135. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310016 (16) 60Τ   

17.136. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310018 (18) 60Τ   

17.137. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310020 (20) 60Τ   

17.138. Στηρίγματα σιδεροσωλήνων απλά ΣΒ-310022 (22) 60Τ   

17.139.  Στηρίγματα απλά ΣΒ-310210 (12) 60Τ   

17.140. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310214 (14) 60Τ   

17.141. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310216 (16) 60Τ   

17.142. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310218 (18) 60Τ   

17.143. Στηρίγματα απλά ΣΒ-310208 (8) 60Τ   

17.144. Παξιμάδια ΡΣ-000204 (12Χ1,5) 6L 100Τ   

17.145. Παξιμάδια ΡΣ-000205 (14Χ1,5) 8L 100Τ   

17.146. Παξιμάδια ΡΣ-000206 (16Χ1,5) 10L 100Τ   

17.147. Παξιμάδια ΡΣ-000207 (18Χ1,5) 12L 100Τ   

17.148. Παξιμάδια ΡΣ-000208 (22Χ1,5) 15L 100Τ   

17.149. Παξιμάδια ΡΣ-000209 (26Χ1,5) 18L 100Τ   

17.150. Παξιμάδια ΡΣ-000210 (30Χ2) 22L 100Τ   

17.151. Παξιμάδια ΡΣ-000202 (10Χ1) 6L 100Τ   

17.152. Μπιμπίκια ΡΣ-000104   6L 200Τ   

17.153. Μπιμπίκια ΡΣ-000105   8L 200Τ   

17.154. Μπιμπίκια ΡΣ-000106   10L 200Τ   

17.155. Μπιμπίκια ΡΣ-000107   12L 200Τ   

17.156. Μπιμπίκια ΡΣ-000108   15L 200Τ   

17.157. Μπιμπίκια ΡΣ-000109   18L 200Τ   

17.158. Μπιμπίκια ΡΣ-000110   22L 200Τ   

17.159. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080002  (6Χ4) 4 mm   200Τ   

17.160. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080016  (7Χ5)  5 mm   200Τ   





17.161. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080003  (8Χ6)  6 mm   200Τ   

17.162. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080005  (10Χ8-11Χ8) 8 mm   200Τ   

17.163. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080007  (14Χ10) 10 mm   200Τ   

17.164. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-080009  (15Χ12-16Χ12) 12 
mm   

200Τ   

17.165. Αντιστάσεις πλαστικοσωλήνων ΡΦ-0800414  (18Χ14) 4 mm   200Τ   

17.166. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090009  (6 mm)   100Τ   

17.167. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090010  (8 mm)   100Τ   

17.168. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090011  (10 mm)   100Τ   

17.169. Μπιμπίκια οειχ/να ΡΦ-090012  (12 mm)   500Τ   

17.170. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110418  (4Χ1/8)   50Τ   

17.171. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110618  (6Χ1/8)   50Τ   

17.172. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110614  (6Χ1/4)   40Τ   

17.173. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110818  (8Χ1/8)   42Τ   

17.174. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110814  (8Χ1/4)   50Τ   

17.175. Ρακόρ αέρος μαστοί βάση B.S.P.Τ.  ΜΑ-110814  (8Χ1/4)   20Τ   

17.176. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150418  
(4Χ1/8)   

50Τ   

17.177. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150614  
(6Χ1/4)   

20Τ   

17.178. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150818  
(8Χ1/8)   

50Τ   

17.179. Ρακόρ αέρος γωνίες B.S.P.Τ. περιστροφικές  ΜΑ-150814  
(8Χ1/4)   

50Τ   

17.180. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260404  (4)   

100Τ   

17.181. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260505  (5)   

50Τ   

17.182. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260606  (6)   

100Τ   

17.183. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
260808  (8)   

100Τ   

17.184. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261010  (10)   

100Τ   

17.185. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261212  (12)   

100Τ   

17.186. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261414  (14)   

100Τ   

17.187. Ρακόρ αυτόματα αέρος πλαστικά σύνδεσμοι αυτόματοι ΠΛ-
261616  (16)   

100Τ   

17.188. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας NW 7,2 αρσενικό σπείρωμα 
ΡΑ-012501  (1/4)   

20Τ   

17.189. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας NW 7,2 αρσενικό σπείρωμα 
ΡΑ-012502  (3/8)   

20Τ   

17.190. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας NW 7,2 αρσενικό σπείρωμα 
ΡΑ-012503  (1/2)   

10Τ   

17.191. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012601  
(1/4)   

20Τ   

17.192.  Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012602  
(3/8)   

20Τ   

17.193. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012603  
(1/2)   

20Τ   

17.194. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012901  
(1/4)   

20Τ   





17.195. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-013001  
(1/4)   

20Τ   

17.196. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012701  
(1/4)   

10Τ   

17.197. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012702  
(3/8)   

10Τ   

17.198. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012703  
(1/2)   

10Τ   

17.199. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012801  
(1/4)   

10Τ   

17.200. Ταχυσύνδεσμοι αέρος Γερμανίας θηλυκό σπείρωμα με ουρά 
σωλήνα, κούμπωμα ουρά. Κούμπωμα αρσενικό & θηλυκό ΡΑ-012802  
(3/8)   

10Τ   

17.201. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010003  (16-27)  9 
mm 

200Τ   

17.202.  Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010004  (20-32)  
9 mm 

200Τ   

17.203. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010005  (25-40)  
12 mm 

100Τ   

17.204. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010006  (30-45)  
12 mm 

100Τ   

17.205. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010007  (32-50)  
12 mm 

100Τ   

17.206. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010008  (40-60)  
12 mm 

100Τ   

17.207. Σφικτήρες  ASFA-L (9 mm) ASFA-S (12 mm) ΣΦ-010009  (50-70)  
12 mm 

100Τ   

17.208. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036020  (20-22Χ18)   50Τ   

17.209.  Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036026  (26-28Χ18)   50Τ   

17.210. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036032  (32-35Χ20)   50Τ   

17.211. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036040  (40-43Χ20)   50Τ   

17.212. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036048  (48-51Χ22)   50Τ   

17.213. Σφικτήρες  Ισπανίας MIKALOR SUPER ΣΦ-036056  (52-55Χ22)   50Τ   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 17    

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
 
1.(ΟΜΑΔΕΣ:1-15) Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης % θα είναι σε ακέραιες μονάδες και ενιαία για όλο το φάσμα 

εργασιών και ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένης και της εργατοώρας για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού. 
Διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης επιτρέπονται μόνο όταν αφορούν διαφορετικές ομάδες του προϋπολογισμού. Οι τιμές 
εργασιών ή ανταλλακτικών επί των οποίων προσφέρεται έκπτωση είναι κατά περίπτωση εκείνες των επίσημων 
τιμοκαταλόγων εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος / 
υπερκατασκευής ή μηχανήματος    

   
2.(ΟΜΑΔΕΣ:16&17) Προσφερόμενες τιμές μονάδος ανά είδος (συμπλήρωση τιμολογίου) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Καλλιθέα : ……………. 2018 

 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   : ………………………………………………………………………………………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :…………………………………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : …………………………………………………………………………………………….. 





ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : ………………………………………… FAX  :  …………………………………………. 
 

 
 
 

                                                                                                                                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 
 
 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 229-524202
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
-
Χώρα:
---

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σύντομη περιγραφή:
Εργασίες συντήρησης και επισκευής (συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων
ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία των μεταφορικών μέσων, των
υπερκατασκευών καθώς και των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας και η
προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Αρ. αποφ. Ο. Ε. .390/2018 & 391/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
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-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
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-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
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παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
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).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
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-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
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ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας 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;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου

-18-





εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι

-21-





URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
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Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός

-24-





-
Εκδότης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
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Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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