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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε 
εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - 
μηχανημάτων έργου Δήμου» (2017-2018)
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  76/2017

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 13700/02-06-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό   ανοιχτό διεθνή   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,
(μεγαλύτερο ποσοστό μέσης έκπτωσης επί τοις εκατό επί του καθαρού προϋπολογισθέντος ποσού),
σύµφωνα µε τις διατάξεις των:
 Αποφ.  Υπ.  Προεδρίας  3373/390/20-3-75  &  την  τροπ/κή  της  4993/745/24-4-75  «Περί
καθορισμού  διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών  &  προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ.
κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
 Ν.4412/16  (ΦΕΚ  147Α’/08.08.2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
 N.2307/Α'/113/1995  -  Προσαρμογή  νομοθεσίας  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών
στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
 του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρµόζουν το
ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα.
 Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
 Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
 Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 140/17 (ΑΔΑ ΩΛΚΨΩ62-7ΦΥ ) 
για  την  ανακήρυξη  παρόχου/ων  για  την  υπηρεσία  με  τίτλο  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  και
εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου
Δήμου» (2017-2018),  συνολικού  προϋπολογισμού  360.999,97€ συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ
24% (291.129,01€ χωρίς το Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί  φορείς  (Πάροχοι)  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)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 5 Ιουλίου (05/07/17) και ώρα 17:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  Τετάρτη 12-07-17 και ώρα 10:00π.μ.
Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού των

άρθρων-κατηγοριών χωρίς το Φ.Π.Α. για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόμενος.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr. 
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  2132048812  (κ.Ελένη  Σιέρρα)  και  2132023692  (κ.Ηλία

Τσακανίκα),  FAX επικοινωνίας  2132023626,  στο  Τμήμα Προμηθειών  του  Δήμου,  τις  εργάσιμες
ημέρες και ώρες. 

Αγιοι Ανάργυροι, 02-06-2017
η Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΉΜΟΣ ΑΓΙΏΝ ΑΝΑΡΓΥΡΏΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ.ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61

Πόλη ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ταχυδρομικός Κωδικός 13561

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2 GR300

Τηλέφωνο 2132048812 , 2132023692

Φαξ 2132023626

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies@agankam.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΕΛΕΝΑ ΣΙΕΡΡΑ, ΉΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  ΔΉΜΟΣ  και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας Ο.Τ.Α6

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας 8 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.9

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα  διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://www.agan.gov.gr
δ) H ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών  που  δεν  είναι  γενικώς
διαθέσιμα.  Ή απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :..........................

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπικού  μηχανήματος  (FAX),  η  διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου

κλπ. και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

6 Αναφέρεται  σε  ποια  υποδιαίρεση  του  δημόσιου  τομέα  ανήκει  η  Α.Α.:  α)  Γενική  Κυβέρνηση  (Υποτομέας  Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ)  ή  β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14. 

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ)  Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές  και  δημοσιονομικές  υποθέσεις,  στ)  Υγεία,  ζ)  Στέγαση και  υποδομές  κοινής ωφέλειας,  η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης10

Ή παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  ίδιους  πόρους  και  ανταποδοτικά  τέλη  του  ΔΉΜΟΥ ΑΓΙΏΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΏΝ  –  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  και  οι  σχετικές  πιστώσεις  θα  λαμβάνονται  από  τον  προϋπολογισμό,  των
αντίστοιχων οικονομικών ετών, του Δήμου11 .
Ή εγγραφή των κωδικών απόδοσης (κ.α.) στον Π/Υ ο.ε.2017 του Δήμου έχει ως εξής:
Κ.Α. 10.6263.0002, με το ποσόν των 6.000,00 €
Κ.Α. 10.6263.0005, με το ποσόν των 500,00 €
Κ.Α. 20.6263.0002, με το ποσόν των 200.000,00 €
Κ.Α. 20.6263.0003, με το ποσόν των  20.000,00 €
Κ.Α. 20.6263.0006, με το ποσόν των 30.000,00 €
Κ.Α. 20.6263.0007, με το ποσόν των 10.000,00 €
Κ.Α. 20.6263.0008, με το ποσόν των 90.000,00 €
Κ.Α. 35.6263.0001, με το ποσόν των 3.000,00 €
Κ.Α. 35.6263.0003, με το ποσόν των 1.000,00 €
Κ.Α. 35.6263.0004, με το ποσόν των 500,00 €

Επισημαίνεται ότι:
  Τα προαναφερόμενα ποσά δύνανται να προσαρμοσθούν ανάλογα με την ημερομηνία υπογραφής και

έναρξης των σχετικών συμβάσεων.
  Τα  προαναφερόμενα  ποσά  αφορούν  την  ανάθεση  των  εργασιών  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)

ημερολογιακού  έτους  ή  μέχρι  εξαντλήσεως  του  συμβατικού  ποσού,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
παρούσα διακήρυξη.

  Τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το σύνολο των
εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά κατηγορία έως την λήξη της σύμβασης και δεν
δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια.

  Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα
προκύψουν  και  κατά  τη  φάση  υλοποίησης  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  εξαντλήσει  το  σύνολο  του
προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι εργασίες επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, καθώς και των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την επισκευή αυτών
σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 76/2017 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου  με  τίτλο  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  και  εργασίες  για  συντήρηση  –  επισκευή  σε  εξωτερικά
συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου» (2017-2018)               

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 50110000-9.

Ή παρούσα σύμβαση διακρίνεται σε δέκα (10) επιμέρους άρθρα-κατηγορίες οχημάτων ως εξής12:

10 Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ  ν. 4412/2016
11 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
12 Πρβλ άρθρο 59  ν.  4412/2016. Οι  A.A.  μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους
βασικούς  λόγους  της  απόφασής  τους  να  μην  διαιρέσουν  μία  σύμβαση  σε  τμήματα,  στοιχείο  που  περιλαμβάνεται  στα
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.

Σελίδα 5



ΑΔΑΜ: 17PROC006292242

1.Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων Οχημάτων και Πλυντηρίων Κάδων

2.Επισκευή Σαρώθρων

3.Επισκευή Φορτωτών - Εκσκαφέων, Τρακτέρ

4.Επισκευή δικύκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων

5.Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)

6.Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & μεγάλα με ή χωρίς γερανό)
και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, πούλμαν

7.Επισκευή Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων (ανοικτά ή κλειστά, με ή χωρίς γερανό)

8.Επισκευή Υπερκατασκευών Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & μεγάλα με ή χωρίς γερανό)

9.Επισκευές και προμήθεια ελαστικών

10.Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

Προσφορές  υποβάλλονται  ανά  άρθρο-κατηγορία  οχημάτων  για  το  σύνολο  των  εργασιών  που
περιλαμβάνονται  σε  ένα  ή  περισσότερα  άρθρα-κατηγορίες  οχημάτων  και  για  το  σύνολο  των
ανταλλακτικών και  επιτρέπεται  η  κατάθεση  προσφορών  για  ένα  ή  περισσότερα  άρθρα-κατηγορίες
οχημάτων ή για το σύνολο των άρθρων-κατηγοριών οχημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ. Αριθ.
76/2017 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού.13

Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.999,97€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 291.129,01 ΦΠΑ: 69.870,96).
→Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την δαπάνη των επιμέρους άρθρων-κατηγοριών οχημάτων
με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους παροχής υπηρεσίας χωρίς
καμιά  αντίρρηση  και  απαίτηση  του  παρόχου  [δικαίωμα  προαίρεσης  (option)]. Ή  αύξηση  της
προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  με  το  δικαίωμα  προαίρεσης  (option)  ανέρχεται  σε  108.299,99€,
συμπεριλαμβανομένου  του  φ.π.α.  24%.  Αναλυτικά  η  αύξηση  αυτή  φαίνεται  στο  σχετικό  τεύχος  του
προϋπολογισμού  που  συνοδεύει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπ’αρ.76/17  μελέτης  και  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.14 

→Ο Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να αποφασίσει  την  κατακύρωση της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  για
ολόκληρη την ποσότητα (δαπάνη) ή μεγαλύτερη ποσότητα (δαπάνη) σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) ή μικρότερη ποσότητα (δαπάνη) σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%)15 

→Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016)16.

Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες (Οι μήνες νοούνται πάντοτε σύμφωνα με την
ημερολογιακή διαδοχή των ημερών). Ή σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου
της ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της.17 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και  οικονομικού  αντικειμένου  της σύμβασης  δίδεται  στην με Α.Μ.
76/2017 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με
τίτλο  “Προμήθεια  ανταλλακτικών  και  εργασίες  για  συντήρηση  –  επισκευή  σε  εξωτερικά  συνεργεία
οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου” (2017-2018), εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 147/17 (ΑΔΑ ΏΒΧΨΏ62-
ΔΕ8) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

13 Ή Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και
πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα)

14 Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και
δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.

15 Βλ. άρθρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016
16 Και  οι  εν  λόγω  παρατάσεις  αποτελούν  μορφή  τροποποίησης  της  σύμβασης  σύμφωνα με  το  άρθρο 132 παρ.  1  του  ν.

4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά
17 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
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Ή σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
18 τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως19:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του  ν.  4314/2014  (Α'  265)20, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

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

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

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

[Μέχρι τις 26.06.2017] του ν.  3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»21,  ,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,22

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

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

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 23, 

18 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
19 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

20 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
21 Έως  την  31.03.2017  για  την  παροχή  έννομης  προστασίας  κατά  τη  διαδικασία  ανάθεσης  συμβάσεων  άνω  των  ορίων

παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377, των παρ. 7,8 και 11 του
άρθρου  379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016. 
Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά σε δημόσια
σύμβαση παροχής υπηρεσιών  άνω των ορίων

22 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
23 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου

2021 
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του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”24

του  ν.3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»25, της κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες
εταιρίες”,

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

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

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

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

του π.δ 80/2016 (Α΄145)  “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει26,

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »27

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),28

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

Την  76/2017 μελέτη  που  συντάχθηκε  από  το  Τμήμα  Μελετών  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου
Το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  ο  Δήμος  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων,  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “17REQ006240426”
Την  136/17  (ΑΔΑ 71ΑΔΩ62-Θ4Δ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
διατέθηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό
έτος 2017 και καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση
του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “17REQ006240509” . 

24 Σύμφωνα με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ.  37 και  376 παρ.  4 του ν.  4412/2016 εξακολουθεί  να ισχύει  η δημοσίευση των
προκηρύξεων  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  μέχρι  την  έκδοση  της
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου

25 Ή υποχρέωση ονομαστικοποίησης  μετοχών εταιρειών που συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις,  απαιτείται  σύμφωνα με  το
άρθρο  8  του  ν.  3310/2005,  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκτιμώμενης  αξίας  ανώτερης  του  ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

26 Από 01.01.2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” το οποίο με το άρθρο
13 καταργεί το π.δ 113/2010 

27 Ή εν λόγω απόφαση ισχύει  έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ.  6 του ν.
4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75)

28 Ή εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές
διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75 
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Την  147/17 (ΑΔΑ ΩΒΧΨΩ62-ΔΕ8) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία
εγκρίθηκε  η  διενέργεια  ανοικτού  διεθνούς  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  και  τα  τεύχη  της
76/2017 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του  Δήμου,  για  την  Γενική  Υπηρεσία  (εργασία)  με  τίτλο:  “Προμήθεια  ανταλλακτικών και
εργασίες  για  συντήρηση –  επισκευή σε  εξωτερικά  συνεργεία  οχημάτων -  μηχανημάτων
έργου Δήμου” (2017-2018).

Την  140/17 (ΑΔΑ  ΩΛΚΨΩ62-7ΦΥ) απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής με  την  οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/07/2017 και ώρα 17:00.29

Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
και  θα  ξεκινήσει  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών, δηλαδή  την 12/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης30 

Προκήρυξη31 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  29/05/2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό δημοσίευσης: 2017/S 104-207683.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 32

Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ) 33. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.34 :   http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr,  όπου  έλαβε  Συστημικό  Αριθμό  :  ………  [εφόσον  είναι
γνωστός]

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 35 36 37, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

29 Κατά τον  καθορισμό  των προθεσμιών  παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Ή ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου

30 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
31 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Ή προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του

Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

32 Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Ή  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  πριν  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ώστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης 

33 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΉΜΔΉΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016. 

34 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
35 Συνεχίζει  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  δύο  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας  που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται,
πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

36 Ή  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει  να υφίσταται μέχρι  και  την 31/12/2020, οπότε και καταργείται,  βλέπε άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
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Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  σε  μία  ημερίσια  τοπική  εφημερίδα  και  σε  μία
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, οι οποίες έχουν την έδρα τους εντός του Νομού Αττικής, σύμφωνα με  το
άρθρο 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20.03.2007 τεύχος Α'): Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» .

Ή  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Ή Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :   www/agan.gov.gr  στην διαδρομή : Ενημέρωση ► Προκηρύξεις, μετά τις 12/06/2017.38.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή ή τον
πάροχο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
(παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3548/07)39 . 

1.7 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.  Ή  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 τους40 

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.

37 Ή δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

38 Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στα  πλαίσια  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014-2020  η  δημοσίευση  της
διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

39 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016 

40 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης41  είναι τα ακόλουθα:

    η με αρ. 2017/S 104-207683 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΔΑΜ 17PROC006292013)

       η  παρούσα  Διακήρυξη  (ΑΔΑΜ  17PROC006292242)  με  τα  Παραρτήματα42 που  αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής (I, II, III, IV)

       το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]43

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

       με Α.Μ.76/2017 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας44

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ),  μέσω  της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος45.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   το  αργότερο  μέχρι  και  την
Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 (23/06/17) και ώρα 14:00 Ή Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι και την  Τετάρτη 28
Ιουνίου  2017 (28/06/17) στο  δικτυακό  τόπο  του  Διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ. Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –
διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο46.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

41 Ώς «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται  και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

42 Ή  Α.Α.  περιγράφει  ρητά  τα  παραρτήματα  της  σύμβασης  (λχ  τεχνικές  προδιαγραφές,  ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)

43 Για συμβάσεις άνω των ορίων
44 Συμπληρώνονται  τυχόν  άλλα  έγγραφα  σύμβασης  ή  τεύχη  που  η  Α.Α.  κρίνει  αναγκαία  με  σκοπό  να  περιγράψει  ή  να

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
45 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΉΔΉΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και

την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.
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Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών47.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα [ή συμπληρώνεται αναλόγως από την
Α.Α.  :  ]  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  εκτός  από  την  ελληνική,  και  στην  […..] γλώσσα
[συνολικά] [μερικά]. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]48

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.49

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
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).50

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. Ή επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα51.

46 Πρβλ  την  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.)

47 Άρθρο 67,  παρ.2 του ν.  4412/2016: Εφόσον έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως,  η Α.Α.  παρέχει  σε όλους  τους προσφέροντες  που
συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές  και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και
στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου

48 Άρθρο  53,  παρ.3  του  ν.  4412/2016:  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (όπως  περιγράφονται  στην  παρ.  2.1.1)  συντάσσονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.

49 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
50 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
51 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
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2.1.5 Εγγυήσεις52

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.

Οι εγγυητικές  επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  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 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.53

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή54 για την υποβολή προσφοράς55. Ο Δήμος μπορεί

52 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
53 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης

54 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
55 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
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να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.56  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής57

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής58,  ποσού
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (5.820,00) ευρώ59, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των
άρθρων/κατηγοριών οχημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών
της μελέτης. 

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναλογεί σε κάθε άρθρο/κατηγορία είναι:

Για την κατηγορία (ομάδα) 1: Εγγυητική συμμετοχής ποσού     135,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 2: Εγγυητική συμμετοχής ποσού     242,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 3: Εγγυητική συμμετοχής ποσού     523,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 4: Εγγυητική συμμετοχής ποσού       10,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 5: Εγγυητική συμμετοχής ποσού     245,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 6: Εγγυητική συμμετοχής ποσού  1.840,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 7: Εγγυητική συμμετοχής ποσού  1.000,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 8: Εγγυητική συμμετοχής ποσού     180,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 9: Εγγυητική συμμετοχής ποσού  1.467,00 €.
Για την κατηγορία (ομάδα) 10:Εγγυητική συμμετοχής ποσού    177,00 €.

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.

Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι και  30/07/2018, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Ή 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.

2.2.2.2. Ή  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β)  την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών μέτρων ή  την  έκδοση απόφασης  επ’
αυτών, και  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

2.2.2.3.  Ή  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8,  δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού60 

56 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
57 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
58 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται  επί  της εκτιμώμενης αξίας, εκτός  ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ.  άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)

59 Ή εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1
άρθρου 72 ν. 4412/2016).  

60 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016

Σελίδα 14



ΑΔΑΜ: 17PROC006292242

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

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους61: 

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

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
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’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην 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

61 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016. 
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νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους62. 

2.2.3.3.63 α) ...................................................................................................................................................... 
β) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε
σχετικά με  το ακριβές  ποσό που  οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του όσον  αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται64 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας65, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από την  πρότερη  συμμετοχή  του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή

62 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  (Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή  στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

63 Επισημαίνεται  ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί
δυνατότητα  της  A.A.  (πρβλ.  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε  περίπτωση  που  δεν  επιθυμεί  να  προβλέψει  τη  σχετική
δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα.

64 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά  συνέπεια,  η  Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους  ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από  τους  λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της  παρ.  4 διαμορφώνει  αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

65 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)66.

2.2.3.6.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο  κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.467 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης  παραχώρησης  δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας  κατά  την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 68.

2.2.3.8. Ή  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

66 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

67 Όπως προηγούμενη υποσημείωση
68 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
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[Κριτήρια Επιλογής]69 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας70 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι

i.κατασκευαστής / εισαγωγέας / επίσημη αντιπροσωπεία - διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα για
θέματα  επισκευών  –  συντήρησης  και  διακίνησης  ανταλλακτικών  όλων  των  οχημάτων-μηχανημάτων  ή
υπερκατασκευών της κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του δικτύου του ή, αν
απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία
προορίζονται

ii.  εξουσιοδοτημένο  συνεργείο  επισκευής  όλων  των  οχημάτων-  μηχανημάτων  ή  υπερκατασκευών  της
κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε
επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων -  διανομέων στη χώρα ή,  αν
απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία
προορίζονται

iii.  ανεξάρτητο  συνεργείο  επισκευής  όλων  των  οχημάτων-  μηχανημάτων  ή  υπερκατασκευών  της
κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε
επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων -  διανομέων στη χώρα ή,  αν
απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία
προορίζονται.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια71 

69 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,
κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική
πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

70 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
71 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.
Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε
απαιτώντας,  ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν,  ελάχιστα επίπεδα οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  τα
οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη) , είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα72 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν την Τεχνική ικανότητα που αναφέρεται στο
άρθρο  5  της  Συγγραφής  Υποχρεώσεων,  ώστε  να  μπορούν  να  διαθέσουν  το  κατάλληλο  προσωπικό
(μηχανοτεχνίτες,  ηλεκτροτεχνίτες,  φανοποιούς  κλπ,)  που  είναι  εφοδιασμένο  με  τις  κατάλληλες  άδειες
εξασκήσεως επαγγέλματος και επαρκή και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό, για την εκτέλεση της σύμβασης
και επίσης να έχουν την δυνατότητα προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών για τα προς επισκευή
οχήματα.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση συνεργασίας με ίδιο συνεργείο ή συνεργεία, από περισσότερους από έναν
διαγωνιζόμενους δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους.

Τέλος αναφέρεται ότι ισχύουν και όσα αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του συνόλου της Μελέτης και
δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω οριζόμενα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης73

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α)........................................ 74

ή/και
β)  ............................... 75  
72 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί  κατά το παρελθόν.  Μια Α.Α.  μπορεί  να θεωρεί  ότι  ένας οικονομικός  φορέας δεν
διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που
ενδέχεται  να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και
της αξιοπιστίας τους. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και  τα μέσα απόδειξης  του άρθρου 2.2.9.2.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω, ότι  μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις/  υπηρεσίες  τα  3  τελευταία  έτη)  κατά  τρόπο
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς
φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις
πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  της  Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ.  ''Κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων
συμβάσεων  και  έλεγχος  καταλληλόλητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και
επαγγελματική  ικανότητα''  (ΑΔΑ  ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)   και  ειδικότερα  την  Ενότητα  IV παρ.  1,  όπου  παρατίθενται  σχετικά
παραδείγματα.

73 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και  πρέπει  να σχετίζονται  και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)

74 Πρβλ  άρθρο  82  παρ.  1  ν.  4412/2016.  Οι  Α.Α.,  εφόσον  απαιτούν  την  προσκόμιση  πιστοποιητικών  εκδιδόμενων  από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  παραπέμπουν  σε  συστήματα
διασφάλισης  ποιότητας  τα  οποία  βασίζονται  στη  σχετική  σειρά  ευρωπαϊκών  προτύπων  και  έχουν  πιστοποιηθεί  από
διαπιστευμένους  οργανισμούς.  Αναγνωρίζουν  ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς  εδρεύοντες  σε άλλα κράτη -
μέλη.  Επίσης,  κάνουν  δεκτά  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι  τα  προτεινόμενα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας  πληρούν  τα  απαιτούμενα  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας.  Τα
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν.
4412/2016. 

75 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ)
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς76.  Στην  περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες77.

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 78.

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 79.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, 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), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο
αποτελεί  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του ν.  1599/1986.  Το ΕΕΕΣ 80 καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 181 

αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης
άλλα αποδεικτικά  μέσα μέτρων  περιβαλλοντικής  διαχείρισης,  υπό την  προϋπόθεση ότι  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός
φορέας  αποδεικνύει  ότι  τα  συγκεκριμένα  μέτρα είναι  ισοδύναμα  με  εκείνα  που  απαιτούνται  βάσει  του  εφαρμοστέου
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και   να πληρούν όλες  τις  άλλες απαιτήσεις  που προβλέπονται  στο
άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016

76 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  

77 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.  
78 Ή απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
79 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
80 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει  τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι  Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ  Κριτήρια αποκλεισμού,  Μέρος  IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

81 Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα82

Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι  όροι και προϋποθέσεις  συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201683.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)84.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.485.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν86.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά87:

82 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

83 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
84 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
85 Ή αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
86 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
87 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

Για  τους  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται είναι:

 Πιστοποιητικό περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του συμμετέχοντα
κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.  1599/86 του  συμμετέχοντα  αν ο διαγωνιζόμενος  είναι  «φυσικό
πρόσωπο» ή του νομίμου, κατά περίπτωση, εκπροσώπου της εταιρείας, όπου θα δηλώνονται
οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών με βάση την
μορφή της επιχείρησής του.

 Πιστοποιητικό περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του συμμετέχοντα
(σε  όλους  τους  ασφαλιστικούς  φορείς  προς  τους  οποίους  υποχρεούται  στην  καταβολή
εισφορών), κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη

για  όλους  τους  απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και  όχι  μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος  κάθε  απασχολούμενος  στην  επιχείρηση του  συμμετέχοντος,  θα  προκύπτει  κατά
κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην
οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος
στην επιχείρηση.

Σε  περίπτωση  εταιρειών  (νομικών  προσώπων),  αφορά  την  ίδια  την  εταιρεία  (το  νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν
εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
 Πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα:
-Ότι  δεν  τελούν  υπό πτώχευση και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης.
Επίσης,  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε  αναγκαστική
διαχείριση.
Για τα νομικά πρόσωπα:
-Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη  ανάλογη  κατάσταση.  Επίσης  ότι  δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε
πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  εκκαθάριση  ή  αναγκαστική  διαχείριση  ή  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών88, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. 

και

δ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.9.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

Έγκριση/ βεβαίωση/ άδεια για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους. 

Ειδικά  οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  πάροχοι  υπηρεσιών,  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επιμελητήριο  ή  ότι  διαθέτουν  πιστοποιητικό  άσκησης  επαγγέλματος  από  αρμόδια  αρχή  ή  να
αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η
βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, βεβαίωση
αρμόδιας  φορολογικής  αρχής  από  την  οποία  να  προκύπτει  ο  κωδικός  αριθμός  δραστηριοτήτων),
συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό
επάγγελμά τους.

Σε κάθε  περίπτωση τα παραπάνω πιστοποιητικά/εγκρίσεις/βεβαιώσεις  θα πρέπει να έχουν εκδοθεί  το
πολύ έξι  μήνες πριν  την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και  θα καλύπτουν την άσκηση των
δραστηριοτήτων, κατ'ελάχιστον κατά το τρέχον έτος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ….............................89 90

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα II: ΑΠΟΔΕΙΞΉ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΑΣ της παρούσας
91

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ...............92

Β.6. Για την απόδειξη  της νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.

88 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
89 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος

XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού
φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και  αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ),  τα οποία αντιστοιχούν,  σε κάθε
περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.

90 Ή καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

91 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του
Παραρτήματος  XII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  τα  οποία  αντιστοιχούν,  σε  κάθε  περίπτωση,  στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

92 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.
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σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους93 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Ή  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης94

Β.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.10. Στην περίπτωση που οικονομικός  φορέας επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.95

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης96

Κριτήριο ανάθεσης97 της Σύμβασης98 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής99 

93 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
94 Ή παρ. 8 αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις των περιπτώσεων β και δ της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.

3863/2010. Ή εν λόγω παράγραφος προστίθεται από την Α.Α.  μόνο εφόσον η διακήρυξη αφορά σε ανάθεση σύμβασης
υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης, άλλως διαγράφεται.

95 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Ή ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

96 Πρβλ  άρθρο 86 παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

97 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΏΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

98 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

99 Πρόκειται,  στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 100

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί101 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην μελέτη με Α.Μ. 76/2017 και στα
Παραρτήματα της Διακήρυξης,  για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται σε ένα ή περισσότερα
άρθρα/κατηγορίες της μελέτης και όχι μέρος των εργασιών μιας κατηγορίας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 102 .

Ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
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 αυτής103.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΉΔΉΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος  1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)» 104 105.

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 (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)»

2.4.2.2. 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 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΉΔΉΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της106.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

100 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
101 Πρβλ  άρθρο  34  ν.  4412/2016  και  Παράρτημα  VI Προσαρτήματος  Α  ν.  4412/2016.  Δεδομένου  ότι  ορισμένες  δημόσιες

συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, δεν μπορούν να ταξινομηθούν με
βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης, οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

102 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216
103 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
104 Ή εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5 του άρθρου

36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
105 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
106 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα107, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία  που περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα του συστήματος  και  του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του συστήματος,  ο  προσφέρων επισυνάπτει  στην τεχνική  του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 108 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να  απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που
φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ή  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας109.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν110: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1

107 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης
108 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 2.1.4-2.1.6 της ως άνω υπουργικής απόφασης
109 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  

110 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III). 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή)
από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd

Για τη συμπλήρωση του και την ηλεκτρονική υποβολή του, οι οικονομικοί φορείς ακολουθούν τις εξής
οδηγίες:

ΟΔΉΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΉΡΏΣΉΣ ΕΥΡΏΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΉΣ (ΕΕΕΣ)

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ
όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο
ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από την  αναθέτουσα  αρχή επικουρικό  αρχείο  XML,  προκειμένου  να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το
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».  Ή 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 διαγωνισμού, οι
οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/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.

[Πρβλ  τις  αναρτημένες  στον  ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες-  ανακοίνωση  της  Γενικής  Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703
_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Ή  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή  με την Α.Μ.  76/17 μελέτη ή με το κεφάλαιο  “ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”  του  Παραρτήματος  I  της  Διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες
απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Συγκεκριμένα  περιλαμβάνει  κατ'ελάχιστον  τα  έγγραφα  και
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα I 111 112. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν113.

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

Ή  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης
(παράγρ.1.3),  όπως ορίζεται κατωτέρω : 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]

Στην οικονομική  προσφορά δίνεται  το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των παρεχόμενων
υπηρεσιών, βάσει των τιμών αναφοράς του ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΉΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ και του ΠΙΝΑΚΑ
ΔΑΠΑΝΉΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ  114

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΉΔΉΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική
φόρμα, 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 τις ως άνω
τιμές  αναφοράς  (ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΑΠΑΝΉΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ  ΕΡΓΑΣΙΏΝ,  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΑΠΑΝΉΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ) για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει , επί ποινή αποκλεισμού,
ηλεκτρονικά  το  έντυπο  της  Υπηρεσίας  με  την  ονομασία  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  76-17”  που
συμπεριλαμβάνεται  στα  τεύχη της  υπ'αρ.μελέτης  76/2017 και  θα  αναρτηθεί  στις  αναφερόμενες  στην
παρούσα ιστοσελίδες (παράγρ.1.1). 

 Το συμπληρωμένο έντυπο με την ονομασία “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 76-17” θα επισυναφθεί σε μορφή
pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα.

Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν το έντυπο προσφοράς όπως το πρότυπο που είναι συνημμένο στα
τεύχη Δημοπράτησης, όπου θα αναφέρουν υποχρεωτικά (όπως προβλέπεται και στην παράγραφο Ε της
Τεχνικής Περιγραφής - Προδιαγραφές):

i) την κατηγορία (ή κατηγορίες) που συμμετέχουν,

ii)  την  ποσοστιαία  έκπτωση  που  προσφέρουν,  επί  των  τιμών  του  αντίστοιχου   ΠΙΝΑΚΑ  ΔΑΠΑΝΉΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ της κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν, όπου περιλαμβάνεται και το κόστος της
αντίστοιχης εργατοώρας για τις μη κατονομαζόμενες εργασίες που θα προκύψουν,  

iii)  την  ποσοστιαία  έκπτωση  που  προσφέρουν,  επί  των  τιμών  του  ΠΙΝΑΚΑ  ΔΑΠΑΝΉΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ, και

iv) την ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά κατηγορία εργασιών και των ανταλλακτικών, που προκύπτει από την
παρακάτω σχέση:

ΜΕΣΉ ΕΚΠΤΏΣΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ = [(Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45)]

όπου 

111 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
112 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων

θα αξιολογηθεί  η τεχνική προσφορά.  Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία  που τυχόν  προβλέπονται στις
τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής
προσφοράς.

113 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
114 Στις  περιπτώσεις  των  παραγράφων 9  και  10  του  άρθρου  53  του  ν.  4412/2016,   όταν  από  τα  έγγραφα της  σύμβασης

προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της
τιμής της εκτιμώμενης αξίας της παροχής υπηρεσίας.
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Ε% = Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών της Κατηγορίας του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΉΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ,

Α%= Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών του ΠΙΝΑΚΑ  ΔΑΠΑΝΉΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ

με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  ότι  η  ποσοστιαία  έκπτωση  στην  τιμή  των
ανταλλακτικών (Α%) θα είναι τουλάχιστον ίση με την ποσοστιαία έκπτωση της τιμής των εργασιών (Ε%).

Ανάδοχος ανά κατηγορία θα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την μεγαλύτερη ΜΕΣΉ ΕΚΠΤΏΣΉ.

>Διευκρινίζεται ότι η μέση έκπτωση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανακήρυξη του αναδόχου και την
αντίστοιχη  σύμβαση  που  θα  συνταχθεί  και  όχι  για  την  τιμολόγηση  των  εργασιών  και  των
χρησιμοποιούμενων  ανταλλακτικών,  όπου  θα  χρησιμοποιούνται  χωριστά  οι  αντίστοιχες  ποσοστιαίες
εκπτώσεις που δόθηκαν στην προσφορά για τις Εργασίες (Ε%) ανά κατηγορία και Ανταλλακτικά (Α%).

>Οι υπηρεσίες της κάθε κατηγορίας (ομάδας) εργασιών και των ανταλλακτικών, όπως αναφέρονται στη
Μελέτη  76/2017,  θεωρούνται  ως  σύνολο  και  δεν  μπορούν  να  ανατεθούν  σε  διαφορετικούς
διαγωνιζόμενους.  Δηλαδή, ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει  προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών (ομάδων) και το σύνολο των ανταλλακτικών και όχι για μέρος
εργασιών κάποιας κατηγορίας ή μέρος ανταλλακτικών.

>Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται
λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητηθούν από τον
προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας
της  οικονομικής  του  προσφοράς,  ή  τις  τεχνικές  λύσεις  που  έχουν  επιλεγεί  ή  τις  εξαιρετικά  ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

>Ο  κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  προσφέρει  διαφορετικό  ποσοστό  έκπτωσης  για  κάθε  ομάδα  του
διαγωνισμού που συμμετέχει.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης115.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

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

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή116 στην με Α.Μ. 76/2017 μελέτη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών117  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων
εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

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

Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.  1 α του ν.  4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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
115 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
116 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
117 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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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  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών118

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 πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας119,

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  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

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 την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και 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, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) 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.

118 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
119 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών120

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
τέσσερεις  (4)  εργάσιμες  ημέρες μετά την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
δηλαδή την  Τετάρτη 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00π.μ.

 Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων,  ανά στάδιο,  κάθε  προσφέρων που συνεχίζει  σε επόμενο
στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  Ή  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου121. 

β)  Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει  στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ)  Ή  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. 

120 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.) (Β΄2677). 

121 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή122 απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές123. 

Τα  αποτελέσματα  των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του  αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΉΔΉΣ124.  (Η
Α.Α. μπορούν να επιλέξει κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο να εγκρίνεται
με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  κοινοποιώντας  ταυτόχρονα  την  σχετική
απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ)

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης125 -  Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος  στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να  γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 126 από την κοινοποίηση της
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

122 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
123 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
124 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016
125 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
126 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103

του ν. 4412/2016). Ή εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών
μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός
του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  -  2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του127. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι,  η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό  δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)  128   στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και  ποσοστό
πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  129   στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας. Για  κατακύρωση  μέρους  της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προσωρινό ανάδοχο.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Ή εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

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

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
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 5 και 36
του ν. 4129/2013,  

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

127 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
128 Το  ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30% για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ

περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  το  15%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001  ευρώ  και  άνω
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016)

129 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016)
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Ή  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω
των ορίων]130

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,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν
το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης
ή  παράλειψης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στο  άρθρο  4  του  ν.  3886/2010  (Α΄/147).  Ή
προδικαστική  προσφυγή  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά131 με  τη  συμπλήρωση  της  ειδικής  φόρμας  του
Συστήματος και  την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε  μορφή αρχείου τύπου pdf  το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Ή  αναθέτουσα  αρχή  αποφαίνεται  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η
προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Ή  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  υποχρεωτική  για  την  υποβολή  αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Ή  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  κατατίθεται  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή
της,  η  άσκηση  αυτής  και  η  προθεσμία  και  η  άσκηση  της  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  κωλύουν  τη
σύναψη  της  σύμβασης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση
της αιτήσεως.

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας,  εκτός  αν  ορίζεται  άλλως με  την  ως άνω προσωρινή  διαταγή,  σύμφωνα με  τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η
Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της

130 Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι και την 26η Ιουνίου
2017. Για τις διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν μετά το ως άνω χρονικό σημείο διαμορφώνεται αναλόγως το παρόν άρθρο
με παράθεση των προβλέψεων των σχετικών διατάξεων των άρθρων 364 επ. του ν. 4412/2016

131 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄  της παρ.  1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013) με θέμα “Τεχνικές
λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. Επισημαίνεται ότι η ως
άνω  απόφαση  ισχύει  στο  μέτρο  που  δεν  αντίκειται  στις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  κατά  συνέπεια,  στο  βαθμό  που
επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄
και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου υποβολής πλην του ηλεκτρονικού] 
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αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  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. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

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. 

Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Κατά τα λοιπά το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν. 4412/2016.

Ή 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,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 132

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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. 

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Ή
προκαταβολή  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  [ή  στην
περίπτωση  που  οι  υπηρεσίες  είναι  διαιρετές  και  η  παράδοση  γίνεται  τμηματικά:  αποδεσμεύονται
τμηματικά,  κατά  το  ποσό που  αναλογεί  στην  αξία  του μέρους  του τμήματος  των υπηρεσιών  που
παραλήφθηκε  οριστικά] μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  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. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016,  οι  όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
132 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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Ή  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους133.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Ή τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή των πληροφοριών αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.134.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Ή αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.4.4. ............................................................ 135

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Ή σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 136 137

133 Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α'
έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω
άρθρου.

134 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
135 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση
προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της
σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως
προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Ή παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται. 

136 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
137 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον

πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης138

4.6.1. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.6.2. Ή σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 [συμπληρώνεται μόνο για συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας/φύλαξης].

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το  100% της  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των  υπηρεσιών. Ο εν  λόγω  τρόπος
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων .

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού.... % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

Επισημαίνεται  ότι  η  πληρωμή  του  αναδόχου  προϋποθέτει,  εκτός  από  την  έκδοση  των  νόμιμων
παραστατικών  εκ  μέρους  του  και  την  τήρηση  των  λοιπών  υποχρεώσεων  του  που  προβλέπονται  στη
διακήρυξη. 

Σε κάθε περίπτωση για την ανάθεση κάθε επισκευής θα τηρείται απαρέγκλιτα η διαδικασία της Υ.Α.
3373/390/20.3.1975 και περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της με Α.Μ.76/17 μελέτης της Υπηρεσίας.

5.1.2. Toν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) 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)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016139

γ)………………………………………

138 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
139 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος140 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-
βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες  με  την σύμβαση  ή τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχλη-
ση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία,
από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπε-
ρημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλει -
σμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
στοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Ή επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ -
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης141 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –

140 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
141 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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Αντικατάσταση),  να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Ή παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’
ύλην  αρμόδια  υπηρεσία  η οποία και  θα εισηγείται   στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Οικονομική
Επιτροπή / Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου  και  παράταση  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016. 

6.1.2.  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
Παράγραφο ΣΤ του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφές της με Α.Μ. 76/2017 μελέτης που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

6.1.3.[Η παρ. 3 συμπληρώνεται κατ΄ επιλογή της Α.Α.] 

6.2 Διάρκεια σύμβασης142 

6.2.1.  Ή  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  σε  δώδεκα  (12)  ημερολογιακούς  μήνες  από  ημερομηνία
υπογραφής  του  συμφωνητικού.  Οι  συμβάσεις  λύονται  με  την  ολοκλήρωση  του  οικονομικού
αντικειμένου τους, ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από
την υπογραφή τους. 

6.2.2. Ή  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της,  σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου143. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,  ο ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος144  Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Ή  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  εδάφιο  δ’  του  άρθρου  221145 του  ν.  4412/2016  και
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην Παράγραφο ΣΤ του τεύχους της Τεχνικής Περιγραφής –
Προδιαγραφές της με Α.Μ. 76/2017 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

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

142 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
143 Ή ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
144 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
145 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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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
πρωτοκόλλων146. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση147 

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

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

6.5   Αναπροσαρμογή τιμής148 

146 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
147 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
148 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Αποδεικτικό έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος αν ο διαγωνιζόμενος
είναι  «φυσικό  πρόσωπο»  ή  του  νομίμου,  κατά  περίπτωση,  εκπροσώπου  της  εταιρείας,  όπου  θα
βεβαιώνεται μία από τις κάτωθι περιπτώσεις :

α)  ότι  η  επιχείρηση  αποτελεί  την  κατασκευάστρια  εταιρεία  ή  την  εταιρεία  εισαγωγής  ή  την  επίσημη
αντιπροσωπεία-διανομέα του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης όλων των
οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της κατηγορίας που συμμετέχει, ή

β) ότι η επιχείρηση αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργείο για θέματα επισκευών – συντήρησης όλων των
οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της κατηγορίας που συμμετέχει, ή

γ)  ότι  η  επιχείρηση  αποτελεί  ανεξάρτητο  συνεργείο  για  θέματα  επισκευών  –  συντήρησης  όλων  των
οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της κατηγορίας που συμμετέχει

2.  Περιγραφή  των  εγκαταστάσεων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (θέση,
επιφάνεια,  περιγραφή  συνεργείων,  αποθήκης  ανταλλακτικών,  υπαίθριων  χώρων  κλπ),  περιγραφή  του
ηλεκτρομηχανολογικού  και  γενικά  του  τεχνικού  εξοπλισμού  (είδος,  ποσότητα,  τεχνικά  χαρακτηριστικά
εργαλείων,  μηχανημάτων  κλπ)  και  γενικά  ότι  άλλο  κρίνεται  απαραίτητο  να  αναφερθεί  από  τον
διαγωνιζόμενο.  Ελάχιστες  απαιτήσεις:  Εξοπλισμός  κατάλληλος  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης.  Ή
καταλληλότητα αναφέρεται στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θα συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα
γνήσια του κατασκευαστικού οίκου ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή
του αναθεωρημένου 461/2010 και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).

4. Ειδικά για την κατηγορία 1, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να
δηλώνει και τον φορέα που θα συνεργάζεται για τον έλεγχο και πιστοποίηση τους, όπως προβλέπεται από
την  ΚΥΑ  15085/593/03  (ΦΕΚ 1186/Β/25-8-2003,  Κανονισμός  Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων),  για
κάθε συναρμολόγηση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή του ανυψωτικού μηχανήματος που θα πρέπει να
επανεκδίδει αντίστοιχο Πιστοποιητικό για το ανυψωτικό μηχάνημα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.

5. Yπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 :

i) ότι σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος στο δρόμο η επιχείρηση υποχρεούται να μεταβεί και να
επισκευάσει  επί  τόπου  το  ακινητοποιημένο  όχημα  και  σε  περίπτωση  αδυναμίας  επισκευής  να  το
παραλάβει και να το μεταφέρει στο συνεργείο της προς επισκευή με δικά της μέσα και έξοδα.

ii)  Όσον  αφορά  στα  μηχανήματα  που  δεν  μπορούν  να  μεταβούν  οδικώς  στο  συνεργείο  (όπως  πχ.
φορτωτές) η επιχείρηση υποχρεούται εφόσον αδυνατεί να τα επισκευάσει επί τόπου να τα παραλάβει, να
τα μεταφέρει στο συνεργείο της προς επισκευή και να τα παραδώσει στο Δήμο με δικά της μέσα και έξοδα.

iii) ότι η επιχείρηση είναι σε θέση εντός 24 ωρών, από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον
προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  σχετικά  με  τον  χρόνο  εγγύησης  των  εργασιών  και  των
χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την
ημερομηνία  εκτέλεσης  της  εργασίας  ή  της  τοποθέτησης  του  ανταλλακτικού.  Ο  συμμετέχων  στο
διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά την παρεχόμενη εγγύηση και το τι αυτή καλύπτει.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι (α) ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και
απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις επισκευές
που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα και για αυτές που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή
την  επισκευή  τους  και  (β)ότι  η  υποβαλλόμενη  προσφορά  υποβάλλεται  για  την  (τις)  ……  κατηγορία-
(κατηγορίες) της με Α.Μ. 76/2017 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

1.Αντίγραφα αδειών λειτουργίας (σε ισχύ) ή άλλων εγγράφων πιστοποίησης σύμφωνα με τις προβλέψεις
της σχετικής νομοθεσίας για την κατηγορία ή τις κατηγορίες που συμμετέχει ο κάθε διαγωνιζόμενος στον
διαγωνισμό (όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων).

2.  Κατάλογο  με  το  εξειδικευμένο  τεχνικό  προσωπικό  που  διαθέτουν  καθώς  και  των  συνεργείων  που
πρόκειται να συνεργαστούν. Θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με
τα  ονοματεπώνυμα,  τις  τεχνικές  ειδικότητες  και  τον  φορέα  ασφάλισης.  Ή  επιτροπή  αξιολόγησης  αν
απαιτηθεί δικαιούται να ελέγξει την ορθότητα των δηλώσεων.

3. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, σε περίπτωση
που οι διαγωνιζόμενοι δηλώσουν ότι για μέρος των εργασιών της κατηγορίας που συμμετέχουν, που είναι
πιθανόν να χρειαστούν,  θα συνεργαστούν με άλλα συνεργεία,  που διαθέτουν την απαιτούμενη ειδική
τεχνική ικανότητα.

α) Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας του διαγωνιζόμενου, από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα
πλήρη στοιχεία αυτού ή αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και να συνεργασθεί (επωνυμία,
έδρα, άδεια λειτουργίας, ειδικότητες, τηλέφωνα / Fax και/είτε e_mail επικοινωνίας), αν χρειαστεί
και εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.

β)Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του συνεργείου
που θα συνεργαστούν, εφόσον είναι Α.Ε., είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή
Ε.Ε., είτε τέλος εφόσον ο συνεργαζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνη Δήλωσή του για την
αποδοχή  της  συνεργασίας  και  της  διάθεσης  στον  διαγωνιζόμενο,  εφόσον  ζητηθεί,  όλων  των
απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, σε όλη τη διάρκεια αυτής.

4.Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας,  κάθε  κατηγορίας  εργασιών,  έχει  την  δυνατότητα  να
συνεργαστεί  με  συνεργεία,  εργοστάσια  κατασκευής  και  επισκευής  υπερκατασκευών  καθώς  και  με
εξειδικευμένο προσωπικό, έστω και αν δεν ζητείται έγγραφη συνεργασία από την με Α.Μ.76/17 μελέτη. Αν
για οποιοδήποτε λόγο προκύψει βλάβη στα οχήματα της κατηγορίας εργασιών που συμμετέχει, η οποία
δεν  θα  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί  από  τον  ίδιο  ή  τα  συνεργαζόμενα  συνεργεία  που  δήλωσε,  είναι
υποχρεωμένος,  αφού  πρώτα  ενημερώσει  την  αρμόδια  επιτροπή  και  πάρει  την  έγκρισή  της  (όπως
αναφέρεται  στα  αντίστοιχα  άρθρα  της  μελέτης),  να  προχωρήσει  στην  επισκευή  της  βλάβης
συνεργαζόμενος με τα απαραίτητα (τρίτα) συνεργεία και το αντίστοιχο προσωπικό, με δική του ευθύνη και
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου.

5.  Ειδικά  για  την  κατηγορία  1,  ο  οικονομικός  φορέας  οφείλει  να  υποβάλει  πιστοποιητικό
ηλεκτροσυγκολλητή (πιστοποιημένο κατά ΕΝ 287-1:2004 ή ΕΝ 9606-1:2013 που να είναι σύμφωνο με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 280:2013).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ο Δήμος συνέταξε με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ
(βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς
και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του
αρχείου, ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω
της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Οικονομική Προσφορά  

Ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,  ψηφιακά
υπογεγραμμένο το έντυπο με την ονομασία “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 76/2017”.
Το  ως  άνω  ηλεκτρονικό  αρχείο  αναρτάται  στις  ηλεκτρονικές  διευθύνεις  του  άρθρου  1.1  και  σε
επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συμπληρωθεί  από τους οικονομικούς φορείς.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 140/2017 (ΑΔΑ ΩΛΚΨΩ62-7ΦΥ) απόφαση Ο.Ε.

Αγ.Ανάργυροι, 02-05-2017

η Αντιδήμαρχος

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Σελίδα 43



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
76/2017
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2017/S 104-207683
URL της ΕΕ
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:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά
συνεργεία οχημάτων -μηχανημάτων έργου Δήμου (2017-2018)
Σύντομη περιγραφή:
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Aνάθεση παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα πάσης φύσεως επισκευής –
συντήρησης (καθώς και τηςαντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων
τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένηςκαι της προμήθειας
των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, ηλεκτρονικών κ.λ.π.), των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες που τυχόν θα
προκύψουν κατά τη διάρκεια των επόμενων (απότην υπογραφή της σύμβασης)
δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών. Επίσης περιλαμβάνεται η αντικατάστασηή
επισκευή των ελαστικών και η καθαριότητα (πλύσιμο, γρασάρισμα) όλων των
οχημάτων και μηχανημάτωνέργου.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
76/2017

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:
-
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Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
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;
-
s
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:
-
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
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:
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-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

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:
-
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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
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
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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
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.
-
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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
-
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
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-
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
-
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
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-
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
-
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
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❍ 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
-
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
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
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
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
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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
❍ 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
-
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.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
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-
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
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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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
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
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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
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
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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
-
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
-
Εκδότης
-
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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
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο

-20-



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
URL
-
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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
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;
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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:
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,
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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

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
-
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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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του
συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και
να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

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
-
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

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
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-
Εκδότης
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

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
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, 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] 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 κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
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Τόπος
-
Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου»(2017-2018)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2017

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α   (ποσοστά έπτωσης)

οδός………………………………………………………………………………………  αριθμός  ……………………            Τ.Κ.   ………………………….....

Τηλ…………………………………………………, τηλ.Κινητό…………………………………,  Fax……………………………,  email …………………………………………………

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

ολογράφως αριθμητικώς KAI ολογράφως

1 ΝΑΙ / ΟΧΙ

2 Επισκευή Σαρώθρων ΝΑΙ / ΟΧΙ

3 Επισκευή Φορτωτών - Εκσκαφέων, Τρακτέρ ΝΑΙ / ΟΧΙ

4 Επισκευή δικύκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων ΝΑΙ / ΟΧΙ

5 ΝΑΙ / ΟΧΙ

6 ΝΑΙ / ΟΧΙ

της επιχείρησης …………………………………………………………………………, με έδρα 
………………………………………………………………………………………………

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της μελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών 
εκτέλεσης της εργασίας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση 
της εργασίας για την/τις ακόλουθη/ες κατηγορία/ες εργασιών με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης:

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ

Ποσοστό έκπτωσης(Ε%)επί του 
Πίνακα Κόστους Ενδεικτικών Εργασιών

Ποσοστό έκπτωσης(Α%)επί του 
Πίνακα Κόστους Ενδεικτικών 

Ανταλλακτικών

αριθμη 
τικώς

Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων 
Οχημάτων και Πλυντηρίων Κάδων

Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών 
(πλαίσιο και αμάξωμα)

Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, 
Φορτηγών (μικρά & μεγάλα με ή χωρίς γερανό) και 
πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων, 
πλυντηρίων κάδων, πούλμαν



α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

ολογράφως αριθμητικώς KAI ολογράφως

ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗ

Ποσοστό έκπτωσης(Ε%)επί του 
Πίνακα Κόστους Ενδεικτικών Εργασιών

Ποσοστό έκπτωσης(Α%)επί του 
Πίνακα Κόστους Ενδεικτικών 

Ανταλλακτικών

αριθμη 
τικώς

7 ΝΑΙ / ΟΧΙ

8 ΝΑΙ / ΟΧΙ

9 Επισκευές και προμήθεια ελαστικών ΝΑΙ / ΟΧΙ

10 ΝΑΙ / ΟΧΙ

Η Μέση Εκπτωση ανά κατηγορία (ομάδα) συμμετοχής, όπως προκύπτει από την σχέση ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ = [ (Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45) ], είναι:

1 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

2 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

3 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

4 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

5 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

6 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

7 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

8 ........................................................................................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

9 ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Ε%): ........................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

10 ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Ε%): ........................................................................................................ (............%) (ολογράφως και αριθμητικώς)

ημερομηνία ………………………………….
ο προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα επιχείρησης)

Επισκευή Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων 
(ανοικτά ή κλειστά, με ή χωρίς γερανό)

Επισκευή Υπερκατασκευών Βυτιοφόρων, Φορτηγών 
(μικρά & μεγάλα με ή χωρίς γερανό)

Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου



(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)

(ολογράφως και αριθμητικώς)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου»(2017-2018)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2017

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η      Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

(τελική δαπάνη ανά κατηγορία)

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

1 6.790,32 € .................. %

2 Επισκευή Σαρώθρων 12.129,03 € .................. %

3 Επισκευή Φορτωτών - Εκσκαφέων, Τρακτέρ 26.193,55 € .................. %

4 Επισκευήδικύκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων 500,00 € .................. %

5 12.258,06 € .................. %

6 92.000,00 € .................. %

7 50.000,00 € .................. %

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Όπως 

προκύπτει από την Οικονομική 
Προσφορά με ποσοστά 

έκπτωσης)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων 
Οχημάτων και Πλυντηρίων Κάδων

Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών (πλαίσιο 
και αμάξωμα)

Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, 
Φορτηγών (μικρά & μεγάλα με ή χωρίς γερανό) και 
πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων, 
πλυντηρίων κάδων, πούλμαν

Επισκευή Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων (ανοικτά ή 
κλειστά, με ή χωρίς γερανό)



α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(Όπως 

προκύπτει από την Οικονομική 
Προσφορά με ποσοστά 

έκπτωσης)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

8 9.000,00 € .................. %

9 Επισκευές και προμήθεια ελαστικών 73.387,09 € .................. %

10 8.870,96 € .................. %

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 291.129,01 €

Στις ως άνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.

*Σημείωση:

2. Στις κατηγορίες που δεν συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος θα αναγράψει στην τελευταία στήλη «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ».

ημερομηνία ………………………………….
ο προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα επιχείρησης)

Επισκευή Υπερκατασκευών Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά 
& μεγάλα με ή χωρίς γερανό)

Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου

1. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (γραμμές) θα αναρτηθεί η τελική προσφερόμενη τιμή σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α ανά κατηγορία-
άρθρο που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό της μέσης έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης ανά άρθρο-κατηγορία.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες για συντήρηση – επισκευή σε 
εξωτερικά συνεργεία οχημάτων - 
μηχανημάτων έργου Δήμου» (2017-2018)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  76/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς
και  της  αντικατάστασης  φθαρμένων  ή  κατεστραμμένων  τμημάτων)  σε  εξωτερικά  συνεργεία
συμπεριλαμβανομένης  και  της  προμήθειας  των  απαραίτητων  ανταλλακτικών  (μηχανικών,
ηλεκτρονικών  κ.λ.π.),  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου,  για  εργασίες  που
τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των επόμενων (από την υπογραφή της σύμβασης) δώδεκα
(12)  ημερολογιακών  μηνών.  Επίσης  περιλαμβάνεται  η  αντικατάσταση  ή  επισκευή  των
ελαστικών και η καθαριότητα (πλύσιμο, γρασάρισμα) όλων των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου.

Ο Δήμος διαθέτει μεγάλη ποικιλία τύπου οχημάτων, όπως απορριμματοφόρων, πλυντηρίων
κάδων, ανοικτών  φορτηγών (μικρά και μεγάλα, με η χωρίς γερανό), καλαθοφόρων, υδροφόρων,
μηχανημάτων  έργων  (σάρωθρα,  φορτωτές),  δικύκλων,  πούλμαν  και  επιβατηγών,  διαφόρων
κατασκευαστών πλαισίων (π.χ. Mercedes, MAN, Iveco κλπ) και υπερκατασκευών (Καούσης,
Ήφαιστος, Karcher κ.λπ). Αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου παρατίθενται
στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Στον ΠΙΝΑΚΑ αυτόν δύναται να προστεθούν νέα οχήματα που θα προμηθευτεί ο Δήμος ή και
να αφαιρεθούν τα οχήματα που θα αποσυρθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν όλες οι
καταγεγραμμένες  βλάβες  των  οχημάτων  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού  ανά
κατηγορία. Επιπρόσθετα έγινε εκτίμηση και κοστολόγηση για όλες τις πιθανές βλάβες που θα
προκύψουν το επόμενο διάστημα.

Επειδή για τις επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων έργου η προμέτρηση των εργασιών
είναι  αδύνατη,  λόγω  άγνωστων  κάθε  φορά  έκτακτων  βλαβών,  καθίσταται  αδύνατος
οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών. Για το λόγο
αυτό  ο  συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισμός της  παρούσας  μελέτης  δεν  περιλαμβάνει
ποσότητες των επιμέρους εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση
δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών και το γενικό
σύνολο των ομάδων (κατηγοριών).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 360.999,97€ συμπεριλαμβανομένου και του
φ.π.α. 24% και οι  σχετικές πιστώσεις θα λαμβάνονται από τον προϋπολογισμό, των αντίστοιχων
οικονομικών ετών, του Δήμου. 

Η εγγραφή των κωδικών απόδοσης (κ.α.) στον Π/Υ ο.ε.2017 του Δήμου έχει ως εξής:

α/α κ.α. Υπηρεσίες - Προμήθειες Π/Υ

1 10.6263.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή
σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου

6.000,00€

2 10.6263.0005 Εργασίες πλυσίματος οχημάτων 500,00€

3 20.6263.0002 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή
σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων Δήμου

200.000,00€

4 20.6263.0003
Service αυτοκινήτων σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
αντιπροσωπειών 20.000,00€

5 20.6263.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή
σε εξωτερικά συνεργεία μηχανημάτων έργου Δήμου

30.000,00€

Τεχνική έκθεση                                                                                                                                             σελίδα 1



6 20.6263.0007 Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου Δήμου

10.000,00€

7 20.6263.0008 Επισκευές και προμήθεια ελαστικών 90.000,00€ 

8 35.6263.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή
σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου

3.000,00€ 

9 35.6263.0003 Προμήθεια και επισκευές ελαστικών 1.000,00€

10 35.6263.0004 Εργασίες πλυσίματος οχημάτων (αφορά τα Ι.Χ.) 500,00€

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των :
 Αποφ.  Υπ.  Προεδρίας  3373/390/20-3-75  και  την  τροπ/κή  της  4993/745/24-4-75  «Περί
καθορισμού  διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αφοράς  ανταλλακτικών  και  προμήθειας
καυσίμων  και  λιπαντικών  κ.λ.π.  των  οχημάτων  του  Δημοσίου,  των  Ο.Τ.Α και  των  εν  γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
 Ν.4412/16  (ΦΕΚ  147Α’/08.08.2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
 N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
 Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
 Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Ν. 3852/2010/τ. Α’/87 – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Εγκύκλιος  2/11-1-2007 Υπουργείου  Εσωτερικών  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης
περί Εφαρμογής διατάξεων Ν.3463/2006

Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής έχουν ομαδοποιηθεί σε δέκα ομοειδείς κατηγορίες,
οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής δαπάνης εργασιών και είναι οι εξής:
1.Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων Οχημάτων και Πλυντηρίων Κάδων
2.Επισκευή Σαρώθρων
3.Επισκευή Φορτωτών - Εκσκαφέων, Τρακτέρ
4.Επισκευή δικύκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων
5.Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)
6.Επισκευή  Πλαισίων  Απορριμματοφόρων,  Βυτιοφόρων,  Φορτηγών  (μικρά  &  μεγάλα  με  ή
χωρίς γερανό) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, πούλμαν
7.Επισκευή Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων (ανοικτά ή κλειστά, με ή χωρίς γερανό)
8.Επισκευή Υπερκατασκευών Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & μεγάλα με ή χωρίς γερανό)
9.Επισκευές και προμήθεια ελαστικών
10.Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

Αγιοι Ανάργυροι, 7 Απριλίου 2017
η συντάκτρια

Ιωάννα Γ. Μαντζαβινάτου
πολιτικός μηχανικός

Τεχνική έκθεση                                                                                                                                             σελίδα 2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία

οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου»(2017-2018)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

1
6.790,32

2 ΕπισκευήΣαρώθρων
12.129,03

3 Επισκευή Φορτωτών - Εκσκαφέων, Τρακτέρ
26.193,55

4 Επισκευή δικύκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων
500,00

5 Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)
12.258,06

6

92.000,00

7
50.000,00

8
9.000,00

9 Επισκευές και προμήθεια ελαστικών 73.387,09

10
8.870,96

Αθροισμα: 291.129,01

Φ.Π.Α. 24%: 69.870,96

Συνολικά αθροίσματα 360.999,97

Αγιοι Ανάργυροι, 7 Απριλίου 2017 Αγιοι Ανάργυροι, 07/04/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

η συντάκτρια ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας μηχανικός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ              

(χωρίς φ.π.α.)

Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων Οχημάτων και 
Πλυντηρίων Κάδων

Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & 
μεγάλα με ή χωρίς γερανό) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων 
Οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, πούλμαν

Επισκευή Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων (ανοικτά ή κλειστά, με ή 
χωρίς γερανό)

Επισκευή Υπερκατασκευών Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & μεγάλα με ή 
χωρίς γερανό)

Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου»(2017-2018)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ αναλυτικός ανά κ.α.

α/α

Δαπάνη ανά κ.α.

1

6.790,32 6.790,32

2 ΕπισκευήΣαρώθρων

4064,51 8.064,52 12.129,03

3

10064,52 16.129,03 26.193,55

4

500,00 500,00

5

4.838,71 5.000,00 2.419,35 12.258,06

σε μεταφορά: 4.838,71 0,00 12.290,32 14.129,03 24.193,55 0,00 0,00 2.419,35 0,00 0,00 57.870,96

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(χωρίς φ.π.α.)

10.6263. 
0002

10.6263. 
0005

20.6263. 
0002

20.6263. 
0003

20.6263. 
0006

20.6263. 
0007

20.6263. 
0008

35.6263. 
0001

35.6263. 
0003

35.6263. 
0004

Επισκευή 
Υπερκατασκευών 
Γερανών, Καλαθοφόρων 
Οχημάτων και 
Πλυντηρίων Κάδων

ΕπισκευήΦορτωτών - 
Εκσκαφέων, Τρακτέρ

Επισκευήδικύκλων 
μηχανών και 
μοτοποδηλάτων

ΕπισκευήΕπιβατηγών 
οχημάτων και 
ημιφορτηγών (πλαίσιο και 
αμάξωμα)



α/α

Δαπάνη ανά κ.α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(χωρίς φ.π.α.)

10.6263. 
0002

10.6263. 
0005

20.6263. 
0002

20.6263. 
0003

20.6263. 
0006

20.6263. 
0007

20.6263. 
0008

35.6263. 
0001

35.6263. 
0003

35.6263. 
0004

από μεταφορά: 4.838,71 0,00 12.290,32 14.129,03 24.193,55 0,00 0,00 2.419,35 0,00 0,00 57.870,96

6

90.000,00 2.000,00 92.000,00

7

50.000,00 50.000,00

8

9.000,00 9.000,00

9

72.580,64 806,45 73.387,09

σε μεταφορά: 4.838,71 0,00 161.290,32 16.129,03 24.193,55 0,00 72.580,64 2.419,35 806,45 0,00 282.258,05

ΕπισκευήΠλαισίων 
Απορριμματοφόρων, 
Βυτιοφόρων, Φορτηγών 
(μικρά & μεγάλα με ή 
χωρίς γερανό) και 
πλαισίων Γερανών & 
Καλαθοφόρων 
Οχημάτων, πλυντηρίων 
κάδων, πούλμαν

ΕπισκευήΥπερκατασκευ 
ών Απορριμματοφόρων 
(ανοικτά ή κλειστά, με ή 
χωρίς γερανό)

ΕπισκευήΥπερκατασκευ
ών Βυτιοφόρων, 
Φορτηγών (μικρά & 
μεγάλα με ή χωρίς 
γερανό)

Επισκευές και 
προμήθεια ελαστικών



α/α

Δαπάνη ανά κ.α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(χωρίς φ.π.α.)

10.6263. 
0002

10.6263. 
0005

20.6263. 
0002

20.6263. 
0003

20.6263. 
0006

20.6263. 
0007

20.6263. 
0008

35.6263. 
0001

35.6263. 
0003

35.6263. 
0004

από μεταφορά: 4.838,71 0,00 161.290,32 16.129,03 24.193,55 0,00 72.580,64 2.419,35 806,45 0,00 282.258,05

10

403,22 8.064,52 403,22 8.870,96

Αθροισμα: 4.838,71 403,22 161.290,32 16.129,03 24.193,55 8.064,52 72.580,64 2.419,35 806,45 403,22 291.129,01

Φ.Π.Α. 24%: 1.161,29 96,77 38.709,68 3.870,97 5.806,45 1.935,48 17.419,35 580,64 193,55 96,77 69.870,96

Συνολικά αθροίσματα 6.000,00 499,99 200.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 89.999,99 2.999,99 1.000,00 499,99 360.999,97

κ.α. σύνολο

6.000,00 499,99 200.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 89.999,99 2.999,99 1.000,00 499,99 360.999,97

6.000,00 500,00 200.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 90.000,00 3.000,00 1.000,00 500,00 361.000,00

Αγιοι Ανάργυροι, 07/04/2017
Αγιοι Ανάργυροι, 7 Απριλίου 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
η συντάκτρια ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας μηχανικός

Εργασίες για πλύσιμο 
και γρασάρισμα 
οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου

10.6263. 
0002

10.6263. 
0005

20.6263. 
0002

20.6263. 
0003

20.6263. 
0006

20.6263. 
0007

20.6263. 
0008

35.6263. 
0001

35.6263. 
0003

35.6263. 
0004

Δαπάνη μελέτης 76/2017 
ανά κ.α. (με φ.π.α.)

Εγγεγραμμένα ποσά Π/Υ 
ο.ε. 2017 ανά κ.α. (με 
φ.π.α.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ για συντήρηση-επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία

οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου»(2017-2018)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δικαιώματος Προαίρεσης

α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ)

1
2.037,10

2 ΕπισκευήΣαρώθρων
3.638,71

3 Επισκευή Φορτωτών - Εκσκαφέων, Τρακτέρ
7.858,07

4 Επισκευή δικύκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων
150,00

5 Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών (πλαίσιο και αμάξωμα)
3.677,42

6

27.600,00

7
15.000,00

8
2.700,00

9 Επισκευές και προμήθεια ελαστικών 22.016,13

10
2.661,29

Αθροισμα: 87.338,70

Φ.Π.Α. 24%: 20.961,29

Συνολικά αθροίσματα 108.299,99

Αγιοι Ανάργυροι, 7 Απριλίου 2017 Αγιοι Ανάργυροι, 07/04/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

η συντάκτρια ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας μηχανικός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ              

(χωρίς φ.π.α.)

Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων Οχημάτων και 
Πλυντηρίων Κάδων

Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & 
μεγάλα με ή χωρίς γερανό) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων 
Οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, πούλμαν

Επισκευή Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων (ανοικτά ή κλειστά, με ή 
χωρίς γερανό)

Επισκευή Υπερκατασκευών Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & μεγάλα με ή 
χωρίς γερανό)

Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά 
συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου 
Δήμου» (2017-2018)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  76/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Γενικά
Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού αναθέτοντας τις

υπηρεσίες της παρούσας μελέτης, είναι εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς και
της  αντικατάστασης  φθαρμένων  ή  κατεστραμμένων  τμημάτων)  σε  εξωτερικά  συνεργεία
συμπεριλαμβανομένης  και  της  προμήθειας  των  απαραίτητων  ανταλλακτικών  (μηχανικών,
ηλεκτρονικών κ.λ.π.), των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες.
Η προσφυγή σε αναδόχους  επισκευής οχημάτων και  μηχανημάτων έργου καθίσταται  απαραίτητη
διότι  συχνά  αντιμετωπίζονται  απρόβλεπτες  βλάβες για  τις  οποίες  ο  Δήμος  θα  πρέπει  άμεσα  να
ανταποκρίνεται,  προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος,  ώστε τα οχήματα και μηχανήματα του
Δήμου να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα,
ηλεκτροφωτισμός, μεταφορές κλπ.).

Επειδή η προμέτρηση των εργασιών και των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν είναι αδύνατη
(τυχαίες και μη δυνάμενες να προβλεφτούν βλάβες και πολύ μεγάλος αριθμός ανταλλακτικών που
είναι πιθανόν να χρειαστούν), δεν προσδιορίζονται οι προς ανάθεση ποσότητες υλικών ή υπηρεσιών.
Για τους παραπάνω λόγους επιλέχτηκε οι εργασίες επισκευής, που είναι πιθανόν να προκύψουν, να
ομαδοποιηθούν σε δέκα (10) ομοειδείς κατηγορίες (ομάδες) και να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστοί
πίνακες  ενδεικτικού  κόστους  δηλαδή,  ένας  Πίνακας  Κόστους  Ενδεικτικών  Εργασιών  (χωρίς  το
κόστος των ανταλλακτικών) ανά κατηγορία και ένας Πίνακας Ενδεικτικού Κόστους Ανταλλακτικών
που είναι πιθανόν να απαιτηθούν και τέλος να συνταχθεί ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός με
την  κατ’  εκτίμηση  δαπάνη  του  συνόλου  κάθε  κατηγορίας  (ομάδας)  ομοειδών  εργασιών
περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος και βεβαίως το γενικό
σύνολο των κατηγοριών (ομάδων).

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τα  έντυπα  προσφοράς,  όπως  περιγράφεται
παρακάτω στην Παράγραφο Ε της παρούσας μελέτης, με την έκπτωση που προσφέρουν στις τιμές
των Πινάκων των εργασιών και των ανταλλακτικών για κάθε κατηγορία που συμμετέχουν.

Διευκρινίζεται ότι τα ανταλλακτικά-υλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι
γνήσια  ή  εφάμιλλα  αυτών (κατά  την  έννοια  των  Εθνικών  και  Ευρωπαϊκών  Κανονισμών  όπως
ισχύουν) και αρίστης ποιότητας και μετά από κάθε επισκευή θα πρέπει να καταθέτει τις απαραίτητες
Βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις των εταιρειών κατασκευής των οχημάτων και υπερκατασκευών ή
των  εξουσιοδοτημένων  αντιπροσώπων  των  εταιρειών  κατασκευής  των  οχημάτων  και
υπερκατασκευών ή των κατασκευαστών (ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) των ανταλλακτικών
που χρησιμοποίησαν, όπου θα αναφέρεται ο κωδικός και ότι είναι γνήσια ή εφάμιλλα με αυτά και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των οχημάτων ή υπερκατασκευών της συγκεκριμένης
εταιρείας των οχημάτων που αναφέρονται.

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν για τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών μπορεί να είναι
περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων συνεργείων σε
μια ή περισσότερες κατηγορίες (ομάδες).

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή των
συμβάσεων  και  διαρκεί  για  δώδεκα  (12)  ημερολογιακούς  μήνες.  Οι  συμβάσεις  λύονται  με  την
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ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους, ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα
των  12 ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή τους.  Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης,
ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την
υπογραφή  της  νέας  σύμβασης,  στο  μέτρο  που  δεν  θα  υπάρξει,  κατά  το  χρόνο  της  παράτασης,
υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη μελέτη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση
του Δήμου.

Οι εργασίες θα εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη, όπως περιγράφεται παρακάτω και
τα οχήματα – μηχανήματα θα παραδίνονται  στο  Τμήμα Διαχείρισης  οχημάτων και  μηχανημάτων
έργου του Δήμου έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε οικονομικού βάρους.

Ο ανάδοχος για κάθε επισκευή θα προβαίνει στην έκδοση  Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών που προμήθευσε, διότι η προέχουσα
σύμβαση είναι η εργασία. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, επί του
Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ή επί Τιμολογίου Πώλησης (σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
για τα συνεργεία οχημάτων).

Β. Προμέτρηση-Οχήματα προς Επισκευή ανά Κατηγορία
Αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η Υπηρεσία  έχει  δικαίωμα να  ζητήσει  εγγράφως,  να προστεθούν  νέα  οχήματα για  επισκευή,

ανάλογα με τον τύπο τους, στην αντίστοιχη ομάδα.

Γ. Εργασίες-Πίνακες κόστους Ενδεικτικών Εργασιών
Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν οι πιθανές βλάβες των οχημάτων

του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού,  βάσει  της  εμπειρίας  των  προηγούμενων  ετών.  Οι
υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  για  λόγους
εξειδίκευσης  των  συνεργείων  και  προϋπολογισμού  των  επισκευών,  περιλαμβάνουν  εργασίες  που
χωρίζονται  σε  κατηγορίες  (ομάδες),  οι  οποίες  περιγράφονται  στους  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι εργασίες που περιγράφονται στους παραπάνω ΠΙΝΑΚΕΣ είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν
κάθε άλλη σχετική εργασία που τυχόν θα προέκυπτε και δεν αναφέρεται  σε αυτούς,  η οποία θα
υπολογίζεται με βάση το αντίστοιχο κόστος της εργατοώρας, σε συνεργασία με την αρμόδια τριμελή
Επιτροπή συντήρησης-επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων της Υπηρεσίας, η οποία
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ.2386/53 και την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349-Β).

Δ. Ανταλλακτικά-Πίνακας Ενδεικτικού κόστους ανταλλακτικών
Στην  παρούσα  μελέτη  έγινε  επίσης  προσπάθεια  να  συγκεντρωθούν  και  να  κοστολογηθούν

ενδεικτικά κάποια από τα ανταλλακτικά που είναι πιθανό να χρειαστούν για τις επισκευές που θα
προκύψουν  για  όλα  τα  οχήματα  και  μηχανήματα  έργου  του  Δήμου.  Ο  σχετικός  πίνακας
ανταλλακτικών  που  συντάχθηκε  είναι  συγκεντρωτικός  και  αφορά  όλες  τις  κατηγορίες  (ομάδες)
εργασιών.

Τα  ανταλλακτικά  που  αναφέρονται  στον  ΠΙΝΑΚΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας,  είναι  ενδεικτικά και  δεν
αποκλείουν  την  ανάγκη  χρήσης  και  άλλων  που  δεν  αναφέρονται  σε  αυτούς,  στις  απρόβλεπτες
εργασίες επισκευής που θα προέκυπταν και το κόστος τους θα υπολογίζεται σε συνεργασία με την
αρμόδια  τριμελή  Επιτροπή  συντήρησης-επισκευής  και  προμήθειας  ανταλλακτικών  οχημάτων  της
Υπηρεσίας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ.2386/53 και την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ
349-Β).
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Ε. Σύνταξη Οικονομικών - Τεχνικών προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπο προσφοράς (όπως το πρότυπο που είναι

συνημμένο στη μελέτη), όπου θα αναφέρουν υποχρεωτικά:
i) την κατηγορία (ή κατηγορίες) που συμμετέχουν,
ii) την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν, επί των τιμών του αντίστοιχου  ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν, όπου περιλαμβάνεται  και το
κόστος της αντίστοιχης εργατοώρας για τις μη κατονομαζόμενες εργασίες που θα προκύψουν,  
iii)  την  ποσοστιαία  έκπτωση  που  προσφέρουν,  επί  των  τιμών  του  ΠΙΝΑΚΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, και
iv) την ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά κατηγορία εργασιών και των ανταλλακτικών,  που προκύπτει
από την παρακάτω σχέση:

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ = [(Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45)]

όπου 

Ε% = Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών της Κατηγορίας του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

Α%=  Ποσοστιαία  έκπτωση  επί  των  τιμών  του  ΠΙΝΑΚΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

με την απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι η ποσοστιαία έκπτωση στην τιμή των
ανταλλακτικών (Α%) θα είναι τουλάχιστον ίση με την ποσοστιαία έκπτωση της τιμής των εργασιών
(Ε%).

Ανάδοχος ανά κατηγορία θα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει  την  μεγαλύτερη ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ.

Διευκρινίζεται ότι η μέση έκπτωση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανακήρυξη του αναδόχου και
την  αντίστοιχη  σύμβαση  που  θα  συνταχθεί  και  όχι  για  την  τιμολόγηση  των  εργασιών  και  των
χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, όπου θα χρησιμοποιούνται χωριστά οι αντίστοιχες ποσοστιαίες
εκπτώσεις  που  δόθηκαν  στην  προσφορά  για  τις  Εργασίες  (Ε%)  και  Ανταλλακτικά  (Α%)  ανά
κατηγορία.

Επίσης ισχύουν απαραίτητα τα παρακάτω:
1.Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να αφορούν στο σύνολο των εργασιών μιας ή περισσότερων
κατηγοριών  (ομάδων) και  σε  καμία  περίπτωση  για  μέρος  εργασιών  μιας  ομάδας.  Επίσης  οι
προσφορές πρέπει απαραίτητα να αφορούν  στο σύνολο του Πίνακα των ανταλλακτικών και σε
καμία περίπτωση για μέρος των ανταλλακτικών.
2.Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα εγγυώνται την
ποιότητα της εργασίας τους για χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μικρότερο των 12 ημερολογιακών
μηνών. Αν στο διάστημα αυτό υπάρχει αστοχία υλικού ή βλάβη που οφείλεται σε κακή ποιότητα
εργασίας  που έγινε  ή  σε  ελαττωματικό  ανταλλακτικό  που τοποθετήθηκε  τότε  υπεύθυνος  είναι  ο
ανάδοχος και θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα χωρίς καμία επιπλέον χρέωση του Δήμου.
3.Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (Λ.Δημοκρατίας 61, Αγιοι
Ανάργυροι)  και  σε  συνεννόηση  με  τους  αρμόδιους  υπαλλήλους  του  Τμήματος  Διαχείρισης
Οχημάτων- Μηχανημάτων Έργου, να εξετάσουν τα οχήματα και τις υπερκατασκευές για τα οποία θα
δώσουν προσφορά (κ.Μιχάλης Χριστοφοράτος, τηλ 2132048810). 
4.Αν το συνεργείο των διαγωνιζομένων δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για όλα τα είδη των
εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στις  ομάδες  που  κατέθεσαν  προσφορά,  θα  πρέπει  να  δηλώσουν
γραπτώς  (Υπεύθυνη  δήλωση  ανάθεσης  και  αποδοχής,  όπως  προβλέπεται  στο  Αρθρο  5  της
Συγγραφής  Υποχρεώσεων)  τα  αντίστοιχα  συνεργεία  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιήσουν  και  να
συνεργαστούν για μέρος των υπηρεσιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες της Κατηγορίας
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που  συμμετέχουν,  τα  οποία  θα  έχουν  τα  απαραίτητα  προσόντα  (άδειες,  προσωπικό  κλπ)  όπως
προβλέπονται από την νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση η τιμολόγηση όλων των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα
γίνεται  μόνο από τον Ανάδοχο και αυτός θα έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για  την  ορθή  εκτέλεση  της  εργασίας  και  των  προμηθειών,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στη
Σύμβαση.

Ειδικότερα,  σε περιπτώσεις όπου το όχημα καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναθέσει υπεργολαβικά την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής
του  οχήματος  σε  συνεργείο  του  επίσημου  αντιπροσώπου  του  κατασκευαστή  στη  χώρα  μας,
προσκομίζοντας  αντίγραφα  των  παραστατικών  που  το  αποδεικνύουν,  όπως,  για  παράδειγμα  το
τιμολόγιο συντήρησης ή επισκευής του οχήματος από τον επίσημο αντιπρόσωπο και την αντίστοιχη
προσφορά. Κατ’ εξαίρεση η τιμή μονάδος, σε αυτή και μόνο την περίπτωση, θα καθορίζεται από την
προσφορά  του  επίσημου  αντιπροσώπου  του  κατασκευαστή  και  όχι  από  τον  πίνακα  ενδεικτικής
δαπάνης εργασιών.
5.Επισημαίνεται ότι η ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι επί των τιμών του
ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ που περιλαμβάνονται στη μελέτη, θα
είναι η ελάχιστη που μπορεί να ισχύει και για τα ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα και είναι πιθανόν να χρειαστούν λόγω έκτακτων βλαβών και θα αναφέρεται στις τιμές που
θα  υπολογίζονται  σε  συνεργασία    με  την  αρμόδια  τριμελή  Επιτροπή  συντήρησης-επισκευής  και
προμήθειας  ανταλλακτικών  οχημάτων  της  Υπηρεσίας,  η  οποία  συγκροτήθηκε  σύμφωνα  με  το
Ν.Δ.2386/53 και την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349-Β).

ΣΤ. Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούμενων Εργασιών
Η  διαδικασία  που  επιλέχθηκε  για  την  τεκμηρίωση,  την  έγκριση  και  την  πιστοποίηση  των

εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η
ΥΑ 3373/390/20-03-75.

Σύμφωνα με αυτή την διαδικασία για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό, βλάβη ή ζημία οχήματος
ή μηχανήματος έργου, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα εκδίδει «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», όπου θα αναφέρονται περιληπτικά το είδος της βλάβης, οι εργασίες
επισκευής καθώς και τα αναγκαία ανταλλακτικά που πιθανόν θα χρειαστούν.

Ενα αντίγραφο της παραπάνω «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»
υπογεγραμμένο  κατάλληλα  θα  παραδίδεται  στην  τριμελή  Επιτροπή  συντήρησης-επισκευής  και
προμήθειας  ανταλλακτικών  οχημάτων  της  Υπηρεσίας,  η  οποία  συγκροτήθηκε  σύμφωνα  με  το
Ν.Δ.2386/53 και την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349-Β) (η επιτροπή αυτή σύμφωνα με την παραπάνω
απόφαση  επιλαμβάνεται  όλων  των  επισκευαστικών  εργασιών  και  μεριμνά  για  την  προμήθεια  των
ανταλλακτικών, αφού πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς και κοστολογήσει την επισκευή, επιλέγει  τον
ανάδοχο και τελικά πιστοποιεί και παραλαμβάνει την επισκευή).

Επειδή  ο  ανάδοχος  ανά  κατηγορία  εργασιών  θα  έχει  ήδη  αναδειχτεί  μετά  από  αυτόν  τον
διαγωνισμό, δεν χρειάζεται πλέον να επιλέγεται κάθε φορά, αλλά η παραπάνω Επιτροπή θα ζητά από
αυτόν που ανακηρύχθηκε ανάδοχος  στην συγκεκριμένη κατηγορία  που ανήκει  το προς  επισκευή
όχημα  να  το  ελέγξει  και  να  εκδώσει  «ΔΕΛΤΙΟ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  ΒΛΑΒΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ», στο οποίο να αναγράφεται υποχρεωτικά η αναλυτική κοστολόγηση των εργασιών και
των απαιτούμενων ανταλλακτικών καθώς και ο εκτιμώμενος απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη
επισκευή του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αφού ελέγξει άμεσα το όχημα (στον χώρο του συνεργείου του ή
στο  χώρο  του  Δήμου),  να  εκδώσει  το  γρηγορότερο  δυνατόν  και  να  αποστείλει  στην  παραπάνω
αρμόδια Επιτροπή (το πολύ σε 24 ώρες από την λήψη της παραπάνω Εντολής), το αναφερόμενο
«ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». Η Επιτροπή αφού ελέγξει την
συμφωνία  με  την  σύμβαση  και  εγκρίνει  την  εκτέλεση  των  συγκεκριμένων  εργασιών  πρέπει  να
παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την ολοκλήρωση και την τιμολόγησή της.
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Ο ανάδοχος θα ξεκινά τις εργασίες επισκευής μετά την έγκριση της εκτέλεσης των εργασιών από
την  Επιτροπή,  όπως  περιγράφεται  παραπάνω.  Αν  κατά  την  διάρκεια  της  επισκευής  απαιτηθούν
επιπλέον  υλικά  και  ανταλλακτικά  από  αυτά  που  είχαν  προβλεφθεί  με  το  αρχικό  «ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ- ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», τότε σε συνεννόηση με την Επιτροπή ο
ανάδοχος πρέπει να εκδώσει συμπληρωματικό Δελτίο, το οποίο και να εγκριθεί από αυτή.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα ανταλλακτικά-υλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει
να είναι γνήσια ή εφάμιλλα αυτών (κατά την έννοια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών όπως
ισχύουν) και αρίστης ποιότητας και μετά από κάθε επισκευή θα πρέπει να καταθέτει τις απαραίτητες
Βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις των εταιρειών κατασκευής των οχημάτων και υπερκατασκευών ή
των  εξουσιοδοτημένων  αντιπροσώπων  των  εταιρειών  κατασκευής  των  οχημάτων  και
υπερκατασκευών ή των κατασκευαστών (ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) των ανταλλακτικών
που χρησιμοποίησαν, όπου θα αναφέρεται ο κωδικός και ότι είναι γνήσια ή εφάμιλλα με αυτά και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των οχημάτων ή υπερκατασκευών της συγκεκριμένης
εταιρείας των οχημάτων που αναφέρονται.

Μετά  το  τέλος  των  εργασιών ο  ανάδοχος  θα  εκδίδει  το  τελικό  «ΔΕΛΤΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», όπου αναλυτικά θα περιγράφονται οι εργασίες
που έγιναν, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και το τελικό κόστος.

Η τελική έκδοση των παραστατικών (τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και τιμολόγιο πώλησης αν
χρειάζεται) των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, θα γίνεται από τον ανάδοχο ανά
«ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ύστερα  από  συνεννόηση  με  την
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Καμία εργασία δεν θα αναγνωρίζεται αν δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και δεν
εκδοθεί «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από την Υπηρεσία.

Όλες  οι  επισκευές  που  πραγματοποιεί  ο  ανάδοχος  (εργασία  και  ανταλλακτικά),  θα
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής για γενικές υπηρεσίες που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16) και η οποία θα συντάσσει
Πρωτόκολλο  Παραλαβής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  παραπάνω  άρθρα  και  θα  εκδίδει  τη
Βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  εργασίας.  Η Επιτροπή  Παραλαβής  θα  προβαίνει  στην  έκδοση  της
Βεβαίωσης αφού λάβει  υπόψη της το σχετικό  Πρακτικό  που θα συντάσσει  και  θα υπογράφει  η
τριμελής Επιτροπή συντήρησης-επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων της Υπηρεσίας,
στο οποίο (Πρακτικό) θα αναφέρεται η καλή εκτέλεση των αναφερόμενων εργασιών και η προμήθεια
των απαραίτητων ανταλλακτικών καθώς και το συνολικό κόστος αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την
προσφορά του αναδόχου και τις εκπτώσεις που προσέφερε.

Σε περίπτωση ιδιαίτερων ή/και πολυδάπανων εργασιών επισκευής ή συντήρησης οχήματος ή
μηχανήματος,  οι  οποίες  δεν  έχουν  προβλεφθεί  και  κοστολογηθεί  στην  παρούσα  μελέτη θα
συντάσσεται  πέραν  των  ανωτέρω  Τεχνική  Έκθεση  και  Οικονομική  Προσφορά  από  το  ιδιωτικό
συνεργείο στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά:

1.Η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από το ιδιωτικό συνεργείο κατά
τον λεπτομερή έλεγχο

2.Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη
3.Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην αντικατάσταση ή επισκευή

των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε μηχανικό μέρος
4.Οι  εργασίες  που  θα  γίνουν  όπως  αυτές  προβλέπονται  από  τα  τεχνικά  εγχειρίδια  του

κατασκευαστή, και η ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας
5.Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν λεπτομερώς, με έμφαση στο αν είναι τα γνήσια, που

προτείνονται από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο
χρησιμοποιούνται

6.Ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν είναι
τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής θα δικαιολογείται η επιλογή τους από το συνεργείο.
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7.Η συνολική δαπάνη επισκευής ή συντηρήσεως.
Η ως άνω αναφερόμενη Τεχνική  Έκθεση και  η Οικονομική Προσφορά θα ελέγχονται  και  θα

εγκρίνονται από την Δ/νση Περιβάλλοντος κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της  αρμόδιας τριμελούς
Επιτροπής συντήρησης-επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων της Υπηρεσίας, η οποία
συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ.2386/53 και την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349-Β). Η Υπηρεσία θα
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κάθε φορά προσφορά από άλλα συνεργεία προκειμένου να συγκρίνει
τις προσφερόμενες τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ζ. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
1.Ο ανάδοχος κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων ή
μηχανημάτων που επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άμεση επισκευή του οχήματος ή
του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών
ορίων της εγγύησης.
2.Ο  ανάδοχος  κάθε  ομάδας  πρέπει  να  εγγυάται  την  διαθεσιμότητα  καθημερινά  των
οχημάτων/μηχανημάτων της ομάδας σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. Δηλαδή καθημερινά τουλάχιστον
το 80% των οχημάτων/μηχανημάτων  της  κάθε  ομάδας  θα  είναι  επισκευασμένα/συντηρημένα  και
έτοιμα  προς  ασφαλή  κυκλοφορία.  Στο  ποσοστό  των  οχημάτων  που  πιθανόν  να  μη  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν  (20%) δεν  θα  περιλαμβάνονται  οχήματα με  μικρές  βλάβες  με  υπαιτιότητα  του
Δήμου ή τρίτων.
3.Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη σύμφωνα με την Παράγραφο ΣΤ της
παρούσας  και  επομένως  ο  Δήμος  Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού  δε  δεσμεύεται  να  εξαντλήσει
ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια
της σύμβασης.
4.Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως
να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάζεται
(Δελτίο Επιθεώρησης-διάγνωσης βλάβης με την αρχική κοστολόγηση) και η διαδικασία θα ελέγχεται
από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας (σύμφωνα με την Παράγραφο ΣΤ της παρούσας).
5.Τα  υλικά  και  ανταλλακτικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  πρέπει  να  είναι  τα  γνήσια που
χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών (κατά την έννοια των Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Κανονισμών όπως θα ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού) και άριστης ποιότητος
όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους της μελέτης.
6.Ο  ανάδοχος,  με  την  σύμφωνη  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  (εγγράφως),  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά μόνον όταν αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η εξεύρεση
καινούριων  από  το  ελεύθερο  εμπόριο  ή  για  λόγους  κατεπείγουσας  ανάγκης  επισκευής  η  οποία
καθυστερεί λόγω της αναμονής εισαγωγής των απαραίτητων ανταλλακτικών. Σε κάθε περίπτωση ο
ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
7.Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, εφόσον του
ζητηθούν. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει
όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών κ.λ.π.) που θα του ζητηθούν.
8.Ο ανάδοχος αν χρειαστεί, αναλαμβάνει με δικά του έξοδα και χωρίς καμία επιβάρυνση του
Δήμου,  τη  μεταφορά  (περισυλλογή)  του  οποιουδήποτε  ακινητοποιημένου  οχήματος  από  το
σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για επισκευή  .
9.Ο  ανάδοχος  μέχρι  την  παράδοση  του  κάθε  οχήματος,  που  αναλαμβάνει  να  επισκευάσει  σε
συνεργείο του, ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό (πλαίσιο, μηχανικό μέρος, υπερκατασκευή
κ.λ.π.) και οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τυχόν στοιχεία του
που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς.
10.Ειδικά για την κατηγορία «Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων Οχημάτων
και Πλυντηρίων Κάδων» οι  επισκευές  θα πρέπει  να είναι  σύμφωνες  με την Ευρωπαϊκή οδηγία
2006/42 και τη ΕΝ280+Α2 που ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ.57/2010 (ΦΕΚ 97
Α'-25/06/2010) με τον τεχνικό φάκελο του, με το ΦΕΚ 1186/2003 και με τον «Οδηγό εφαρμογής
νομοθεσίας ανυψωτικών μηχανημάτων» του Υπουργείου ανάπτυξης του 2011, όπως ισχύουν σήμερα.

Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές                                                                                                                        σελίδα   6



Όλες οι συγκολλήσεις που τυχόν να απαιτηθούν στις επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν
από  ηλεκτροσυγκολλητή  πιστοποιημένο  κατά  EN  287-1:2004  ή  EN  9606-1:2013  που  να  είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 280:2013, όπως ισχύουν σήμερα.

Μετά το πέρας κάθε επισκευής εφόσον απαιτείται ή αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης του
προηγούμενου, θα επανεκδίδεται πιστοποιητικό καταλληλότητας του καλαθοφόρου οχήματος, όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ Β' 1186/ 25-08-2003 ή νεώτερη έκδοση).
11.Η κατηγορία «Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων,  Βυτιοφόρων,  Φορτηγών (μικρά &
μεγάλα με ή χωρίς γερανό) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων,  πλυντηρίων
κάδων, πούλμαν» συμπεριλαμβάνει όλες τις μηχανολογικές εργασίες καθώς και τις εργασίες όλων
των συστημάτων του οχήματος  και  του αμαξώματος  αυτού και  εργασίες  φανοποιείας,  πλην των
εργασιών που αφορούν την υπερκατασκευή και τα ελαστικά.
12.Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στην Διακήρυξη
και στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Επειδή όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η ακριβής προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, λόγω
πιθανών  έκτακτων  και  αδύνατο  να  προβλεφθούν  βλαβών  σε  κάθε  όχημα,  ο  Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-
υλικών και εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη για ανταλλακτικά-υλικά και εργασίες
κάθε κατηγορίας (ομάδας) και το γενικό σύνολο όλων των κατηγοριών.
Για διευκόλυνση τόσο των Υπηρεσιών του Δήμου όσο και των αναδόχων κατά την τιμολόγηση των
εργασιών,  στον  Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό  της  παρούσας  μελέτης  έχει  αποτυπωθεί  και  η  κατ’
εκτίμηση δαπάνη για ανταλλακτικά-υλικά και εργασίες, εντός κάθε κατηγορίας (ομάδας), ανά κ.α.
(κωδικό απόδοσης) του Π/Υ του Δήμου.

Αγ. Ανάργυροι, 07/04/17 Αγ. Ανάργυροι,  07/04/17

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές                                                                                                                        σελίδα   7



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά 
συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων έργου 
Δήμου» (2017-2018)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  76/2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Γενική - Ειδική)

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Με την  παρούσα  προβλέπεται  η  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  και  συγκεκριμένα  πάσης  φύσεως
επισκευής – συντήρησης (καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων)
σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών
(μηχανικών, ηλεκτρονικών κ.λ.π.), των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για εργασίες
που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των επόμενων (από την υπογραφή της σύμβασης) δώδεκα
(12) ημερολογιακών μηνών. Επίσης περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών και
η καθαριότητα (πλύσιμο, γρασάρισμα) όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθώς και η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις
παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και
από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρμογή και ισχύουν:
•  Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του
Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν.3536/07  (άρθρο  22)  «Ειδικές
ρυθμίσεις  θεμάτων  μεταναστευτικής  πολιτικής  και  λοιπών  ζητημάτων  αρμοδιότητας  Υπουργείου
Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης και  Αποκέντρωσης» και  τον Ν.3731/2008 (άρθρο 20 παρ.  13)
«Αναδιοργάνωση  της  δημοτικής  αστυνομίας  και  ρυθμίσεις  λοιπών  θεμάτων  αρμοδιότητας
Υπουργείου  Εσωτερικών»,  και  όπως  ερμηνεύτηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  2/11-01-2007 εγκύκλιο  του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
• Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
και επιπλέον:
•  Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-03-75 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 4993/745/24-
04-75  «περί  καθορισμού  διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών  και
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ
κλπ περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 2396/53» που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11
του Ν. 2396/53 «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των
ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ»

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη
β) Η Τεχνική Εκθεση
γ) Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές
δ) Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε) Ο Προϋπολογισμός
στ) Οι Πίνακες δαπάνης ενδεικτικών εργασιών
ζ) Ο Πίνακας δαπάνης ενδεικτικών ανταλλακτικών-υλικών
η Ο Πίνακας Στοιχείων Οχημάτων
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θ)Η προσφορά του αναδόχου
ι)Τα από τον ανάδοχο τυχόν τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής
του  σχετικού  συμφωνητικού.  Οι  συμβάσεις  λύονται  με  την  ολοκλήρωση  του  οικονομικού
αντικειμένου τους, ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από
την υπογραφή τους. 
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι
την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει,
κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 217 του
Ν4412/16.
Οι  τιμές  ισχύουν  έως  τη  λήξη  της  σύμβασης  και  δεν  επιδέχονται  ουδεμία  προσαύξηση  ή
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τεχνικά προσόντα αναδόχου-Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων
(ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή
έχει ήδη συσταθεί, εφόσον διαθέτουν  τουλάχιστον άδεια λειτουργίας συνεργείου για επισκευή και
συντήρηση οχημάτων ανάλογων με την Κατηγορία Εργασιών που συμμετέχουν.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που λαμβάνεται υπόψη είναι: α) ο Ν. 1575/85 (όπως έχει τροποποιηθεί
και  ισχύει),  όπου  περιγράφονται  οι  προϋποθέσεις  άσκησης  των  επαγγελμάτων  των  τεχνιτών
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και οι όροι λειτουργίας των συνεργείων αυτών, β)
το κατ’ εξουσιοδότησή του προηγούμενου νόμου, Π.Δ. 78/88 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),
όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και
επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων όλων των κατηγοριών και γ) το άρθρο 6
του  Ν.  3710/08  (όπως  ισχύει),  όπου  τα  συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής  αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών  και  μοτοποδηλάτων  διακρίνονται  σε  δύο  (2)  κατηγορίες,  δηλαδή  στα  συνεργεία
συντήρησης  και  επισκευής  συνήθων  οχημάτων  και  στα  συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής
μεγάλων και βαρέων οχημάτων.

Ειδικά για την 1η Κατηγορία που αφορά, τη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των
καλαθοφόρων και γερανοφόρων οχημάτων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει  με Υπεύθυνη Δήλωση να
δηλώνουν  και  τον  φορέα  που  θα  συνεργάζονται  για  τον  έλεγχο  και  πιστοποίηση  τους,  όπως
προβλέπεται  από  την  ΚΥΑ  15085/593/03  (ΦΕΚ  1186/Β/25-8-2003,  Κανονισμός  Ελέγχων
Ανυψωτικών  Μηχανημάτων),  για  κάθε  συναρμολόγηση,  μετατροπή  ή  σοβαρή  επισκευή  του
ανυψωτικού μηχανήματος που θα πρέπει να επανεκδίδει αντίστοιχο Πιστοποιητικό για το ανυψωτικό
μηχάνημα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι  διαγωνιζόμενοι  που  θα  δηλώσουν  ότι  για  μέρος  των  εργασιών  της  κατηγορίας  που
συμμετέχουν,  που  είναι  πιθανόν  να  χρειαστούν,  θα  συνεργαστούν με  άλλα  συνεργεία,  που
διαθέτουν την απαιτούμενη ειδική τεχνική ικανότητα, θα πρέπει να καταθέσουν:
α) Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας του διαγωνιζόμενου, από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα
πλήρη στοιχεία αυτού ή αυτών που πρόκειται να χρησιμοποιήσει και να συνεργασθεί (επωνυμία,
έδρα, άδεια λειτουργίας, ειδικότητες, τηλέφωνα / Fax και/είτε e_mail επικοινωνίας), αν χρειαστεί και
εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.
β)Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του συνεργείου
που θα συνεργαστούν, εφόσον είναι Α.Ε.,  είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή
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Ε.Ε., είτε τέλος εφόσον ο συνεργαζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο  Υπεύθυνη Δήλωσή του για την
αποδοχή  της  συνεργασίας και  της  διάθεσης  στον  διαγωνιζόμενο,  εφόσον  ζητηθεί,  όλων  των
απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, σε όλη τη διάρκεια αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  ανάδοχος  κάθε  κατηγορίας  εργασιών  πρέπει  να  έχει  την  δυνατότητα  να
συνεργαστεί με συνεργεία, εργοστάσια κατασκευής και επισκευής υπερκατασκευών καθώς και με
εξειδικευμένο προσωπικό, έστω και αν δεν ζητείται έγγραφη συνεργασία από την παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει βλάβη στα οχήματα της κατηγορίας εργασιών που
συμμετέχει, η οποία δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον ίδιο ή τα συνεργαζόμενα συνεργεία
που δήλωσε,  είναι  υποχρεωμένος,  αφού πρώτα ενημερώσει  την αρμόδια επιτροπή και  πάρει  την
έγκρισή της (όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης), να προχωρήσει στην επισκευή
της βλάβης συνεργαζόμενος με τα απαραίτητα (τρίτα) συνεργεία και το αντίστοιχο προσωπικό, με
δική του ευθύνη και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η έκδοση του απαραίτητου τελικού παραστατικού τιμολόγησης
προς τον Δήμο, όπου θα περιλαμβάνονται  όλες οι εργασίες που έγιναν και τα ανταλλακτικά που
χρησιμοποιήθηκαν  για  την  επισκευή  της  βλάβης  (όπως  προβλέπεται  στα  αντίστοιχα  άρθρα  της
Μελέτης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων), θα γίνεται μόνο από τον Ανάδοχο και αυτός θα έχει την
πλήρη  ευθύνη  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την  ορθή  εκτέλεση  της  εργασίας  και  των
προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ   6  ο: Σύνταξη προσφορών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την καλύτερη ενημέρωσή τους μπορούν να επισκεφθούν για
να εξετάσουν τα προς επισκευή και συντήρηση οχήματα και μηχανήματα για να σχηματίσουν πλήρη
εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα
για να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά-ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή
για την επισκευή τους σε συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης  Οχημάτων- Μηχανημάτων Έργου
του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού (κ.Μιχάλης Χριστοφοράτος, τηλ 2132048810).
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και στους μηχανισμούς
που αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. Τα οχήματα του Δήμου
αναφέρονται  ενδεικτικά  στο  ΠΙΝΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  στον  οποίο  δύναται  να
προστεθούν νέα οχήματα που θα προμηθευτεί ο Δήμος ή και να αφαιρεθούν τα οχήματα που θα
αποσυρθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των
προσφορών τους  βασιζόμενοι  σε  στοιχεία  που θα  συλλέξουν  οι  ίδιοι  κατά  την αυτοψία  που  θα
πραγματοποιήσουν στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται σε δέκα (10) κατηγορίες.
Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός της  παρούσας μελέτης  δεν περιλαμβάνει  ανάλυση των επιμέρους
εργασιών και ανταλλακτικών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε κατηγορίας.
Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις δέκα
βασικές κατηγορίες της μελέτης ή και για όλες τις κατηγορίες της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για
επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή εργασίες ή ανταλλακτικά από κάποια κατηγορία (ομάδα).
Οι  συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν,  υποχρεωτικά  το  έντυπο προσφοράς  της  υπηρεσίας  με  την
προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της δαπάνης
ενδεικτικών εργασιών ανά κατηγορία και επί της δαπάνης ενδεικτικών ανταλλακτικών, όπως αυτές
περιγράφονται  στην  μελέτη  αλλά  και  για  όποιες  δεν  περιγράφονται  και  δεν  είναι  δυνατόν  να
προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύμβαση
Τα πρακτικά της δημοπρασίας θα εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 72 παρ.1ε του Ν3852/10
(ΦΕΚ 87/Α'/10)). Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτά δεν εγκριθούν, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη.
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Στον  μειοδότη  ή  στους  μειοδότες  στους  οποίους  έγινε  η  κατακύρωση  της  δημοπρασίας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα,
το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι στους οποίους κατακυρώθηκαν οι εργασίες, υποχρεούνται να προσέλθουν
εντός  είκοσι  (20)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής
πρόσκλησης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  προσκομίζοντας  και  την  απαιτούμενη
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης.  Η  απόφαση  έγκρισης-κατακύρωσης  του  αποτελέσματος
κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή αν
δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το άρθρο
105 παρ.5 του Ν4412/16 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία τα αναφερόμενα
στο άρθρο 3 της παρούσας. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που
τυχόν την συνοδεύουν.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο γενικό
πρωτόκολλο του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Υποχρεώσεις αναδόχου
•  Ο ανάδοχος 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'  του
Ν4412/16.  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 και άρθρο 53
παρ.2 του Ν.4412/16).
•  Ο  ανάδοχος  τελεί  πάντοτε  υπό  την  εποπτεία  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται.
•  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με τον
προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ’ αυτήν
σχετικών οδηγιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει
κατάσταση του τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή
των οχημάτων που έχει αναλάβει.
• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
•  Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  από  τον  ανάδοχο,  η  ενημέρωση  των  βιβλίων  βλαβών  των
οχημάτων είναι βασικός συμβατικός όρος και γίνεται  με μέριμνα του αναδόχου σε συνεννόηση με
τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας.
• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει την συμφωνημένη αποκατάσταση βλάβης:
Ι) Υπόκειται σε χρηματική ρήτρα η οποία αφαιρείται από την αμοιβή του, η οποία επαναλαμβάνεται
για κάθε 24ωρο αδικαιολόγητης ακινητοποίησης οχήματος.
ΙΙ) Οι υπεύθυνοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, διατηρούν
το δικαίωμα να επισκευάσουν την βλάβη κατά την κρίση τους και η δαπάνη θα γίνει απαιτητή από
τον ανάδοχο.
• Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις
εργασίες  του  με  την  υπαιτιότητα  του.  Θα  πρέπει  για  τον  λόγο  αυτό,  μετά  την  υπογραφή  της
σύμβασης να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές
που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.
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•  Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, για την
πιστή  τήρηση  και  εφαρμογή  των  ισχυουσών  διατάξεων  του  Νόμου  και  είναι  υπεύθυνος  έναντι
Αστυνομικής ή άλλης αρχής (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον απαιτείται
τις οικίες Αρχές, Αστυνομικές κλπ).
• Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες και
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να λαμβάνονται όλα
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
• Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται
σε  πράξη  ή  παράλειψη  του  ίδιου  είτε  του  προσωπικού  του  είτε  οποιουδήποτε  τρίτου  που
συνεργάζεται, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους
παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα.
•  Σε κάθε περίπτωση ισχύουν  και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στα άρθρα του
συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι ανά κατηγορία) στον οποίο έγινε η
κατακύρωση και ανάθεση της εργασίας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης που ανακηρύχθηκε μειοδότης.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης  πρέπει  να  είναι  αορίστου  χρόνου,  δηλαδή  θα  ισχύουν  μέχρι  επιστροφής  τους  στο
Πιστωτικό Ιδρυμα.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι  χιλιάδων  (20.000)  ευρώ  (άρθρο  72  παρ.1β  του  Ν.4412/2016).  Κατά  τη  σύναψη  των
Συμβάσεων που τυχόν θα προκύψουν με αξία ίση ή κατώτερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,
άνευ φ.π.α., η καθ' ύλην αρμόδια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υπηρεσία θα αποφασίσει για την
αναγκαιότητα ή μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος Εγγύησης
Ο  χρόνος  εγγύησης  για  την  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  και  την  καλή  λειτουργία  των
χρησιμοποιούμενων  ανταλλακτικών  καθορίζεται  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  της
προσφοράς  του  και  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερος  του  ενός  (1)  έτους από  την  ημερομηνία
εκτέλεσης της εργασίας ή της τοποθέτησης του ανταλλακτικού.
Κατά τη  διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού  διαστήματος  ο ανάδοχος  οφείλει,  ύστερα από σχετική
ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό
διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από
την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία
που  παρουσιάζεται  και  οφείλεται  σε  κακή  ποιότητα  εργασιών  ή  σε  αστοχία  υλικού  και  όχι  σε
φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του.
Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή
βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την
Υπηρεσία  ότι  η  ποιότητα  του  ανταλλακτικού  δεν  ανταποκρινόταν  στις  συμβατικές  τεχνικές
προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει
εντός της οριζόμενης προθεσμίας,  εφαρμόζονται  οι νόμιμες  κυρώσεις  σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Επίλυση Διαφορών – Έκπτωση Αναδόχου
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών επιλύονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Ν.3463/06 άρθρο 273, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.7 του Ν.3536/07.
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Αν ο ανάδοχος της υπηρεσίας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις της αρμόδιας
Υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 203 του Ν4412/16.

ΑΡΘΡΟ   1  2  ο: Ρ  ήτρες
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις
συμβατικές  του  υποχρεώσεις  εκτός  από  το  δικαίωμα  του  Δήμου  να  τον  κηρύξει  έκπτωτο,
επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις.
Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο συνολικό προϋπολογισμό της κατηγορίας που
ανήκει η επισκευή για κάθε μέρα καθυστέρησης, μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις:
- Διαθεσιμότητα οχημάτων τουλάχιστον 80%
- Επισκευή οχήματος/μηχανήματος εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ή της από κοινού συμφωνίας
κατά περίπτωση.
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής.
Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, από όπου
θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα επιβάλλεται
στον  "Ανάδοχο"  κατόπιν  ανέκκλητης  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  η  οποία  θα
παρακρατείται  από  τον  πρώτο  λογαριασμό  πληρωμής  ή  από  την  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  του
αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Κρατήσεις – Τρόποι Πληρωμής
Οι πάσης φύσεως φόροι,  δασμοί,  τέλη,  κρατήσεις  και  εισφορές  υπέρ  του Δημοσίου,  Δήμων και
Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα
της Δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  έχουν  υπόψη  τους  ότι  ο  ανάδοχος  της  εργασίας  βαρύνεται  με  τις
δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  τυχόν  επαναληπτικής.  Η  πληρωμή  της  αξίας  της
προσφερόμενης  εργασίας  θα  γίνεται  από  τον  Δήμο  σε  ΕΥΡΩ,  τμηματικά,  με  την  έκδοση  των
αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο
200 του Ν4412/16 και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα νομοθεσία  "περί  οικονομικής  διοικήσεως  και
λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.

Αγ. Ανάργυροι, 07/04/17 Αγ. Ανάργυροι,  07/04/17

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

Συγγραφή Υποχρεώσεων                                                                                                                       σελίδα   6



Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α Περιγραφή εργασιών

1.1 π  πΑ οξήλωση υ ερκατασκευής 600
1.2 π  πΤο οθέτηση υ ερκατασκευής 600
1.3  πΑντικατάσταση έδιλου 300
1.4  πΑντικατάσταση αρ άγης 600
1.5   Αντικατάσταση εμβόλου δαγκάνας 100
1.6    πΑντικατάσταση καρουλιού σωλήνα ιέσεως 100
1.7  πΑντικατάσταση μ ούμας 300
1.8  π  πΑντικατάσταση ίρου αρ άγης 50
1.9   Αντικατάσταση χειριστηρίου γερανού 150
1.10  π  π    Έλεγχος μ ούμας αρ άγης και υδραυλικού κυκλώματος 50
1.11 π   πΕ ισκευή νυχιών αρ άγης 100
1.12 π   Ε ισκευή εμβόλου δαγκάνας 100
1.13 π  π  πΕ ισκευή σ ειρώματος μ ουκάλας 150
1.14    πΑντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας κομ λαρίσματος 20
1.15 π     π πΤο οθέτηση φανού και βομβητή ο ισθο ορείας 50
1.16     πΣέρβις και γενικός έλεγχος υ ερκατασκευής 150
1.17    - π  -Αντικατάσταση κεντρικής αντλίας Δυναμολή της ΡΤΟ 400
1.18    Αντικατάσταση σασμάν κίνησης ΡΤΟ 450
1.19   πΑντικατάσταση τερματικού διακό τη 60
1.20  π  πΑντικατάσταση ε αγωγικού διακό τη 140
1.21      πΑντικατάσταση τσιμουχών υδραυλικών κυλίνδρων υψηλής ίεσης 180
1.22   πΑντικατάσταση ηλεκτρικής ε αφής 20
1.23   Αντικατάσταση ηλεκτρονικού ρελέ 110
1.24    Αντικατάσταση κεντρικής βαλβίδας χειριστηρίου 380
1.25   Αντικατάσταση βαλβίδας κινήσεως 150
1.26  Αντικατάσταση Πηνίου 60
1.27      πΑντικατάσταση κάθετου κεντρικού γραναζιού οριζόντιας εριστροφής 200
1.28  Αντικατάσταση κρεμαγιέρας 100
1.29    π   Αντικατάσταση σωλήνων υψηλής ιέσεως με άκρα 30
1.30   Αλλαγή υδραυλικού λαδιού 100
1.31   ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20
1.32   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50

έργου Δήμου» (2017-2018)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Επισκευή Υπερκατασκευών Γερανών, Καλαθοφόρων Οχημάτων 
και Πλυντηρίων Κάδων



Σελίδα 2

Α/Α Περιγραφή εργασιών ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Επισκευή Σαρώθρων

2.1   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60
2.2   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36
2.3   ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36
2.4   ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70
2.5   ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60
2.6   ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45
2.7  ,  ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75
2.8   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50
2.9   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50
2.10  - -   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50
2.11   ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150
2.12   -ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 250
2.13   - , ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220
2.14  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220
2.15  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 220
2.16  ,  ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 80
2.17     ( )ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΑΠ 150
2.18     ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ 75
2.19  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 50
2.20  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80
2.21  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80
2.22  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 85
2.23  ,   &  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡ 100
2.24  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 100
2.25  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 100
2.26  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70
2.27  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 60
2.28   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30
2.29   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70
2.30   ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 100
2.31  ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 45
2.32   ( ABS)  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 300
2.33   ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60
2.34    ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120
2.35   & RH  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ 120
2.36     ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110
2.37   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80
2.38   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70
2.39   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60
2.40   ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1200
2.41   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60
2.42    &   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 400
2.43   ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20
2.44   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70
2.45   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50



Σελίδα 3

Α/Α Περιγραφή εργασιών ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Επισκευή Φορτωτών - Εκσκαφέων, Τρακτέρ

3.1  ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ 50
3.2   ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 50
3.3  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ 50
3.4  ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΛΩΝΑ 250
3.5  ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΛΩΝΑ 250
3.6  ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 110
3.7   (PTO) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΣΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ 300
3.8    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 30
3.9    (ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 30
3.10    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ ΒΙΔΩΤΑ 35
3.11    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ ΚΟΛΗΤΑ 45
3.12  ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5
3.13     ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120
3.14    ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60
3.15   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΡΙΚΗ 35
3.16   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΟΛΙΚΗ 35
3.17   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΜΕΡΙΚΗ 35
3.18   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΟΛΙΚΗ 45
3.19   -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΝΤΕΡ 25
3.20   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18
3.21  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15
3.22  - -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ 100
3.23   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25
3.24  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25
3.25   ( )ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 60
3.26  ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ 40
3.27     ΑΛΛΑΓΗ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΦΡΕΝΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΤΣΑΠΑΣ 450
3.28   ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 270
3.29  &   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 350
3.30   .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ Μ Ε 70
3.31  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150
3.32  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280
3.33  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120
3.34  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120
3.35   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120
3.36 ,    & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280
3.37   & ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200
3.38    ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500
3.39  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200
3.40  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280
3.41  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220
3.42  ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 60
3.43   ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60
3.44   ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60
3.45    ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
3.46   ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ 150
3.47  ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60
3.48    ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40



Σελίδα 4

Α/Α Περιγραφή εργασιών ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

3.49    ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
3.50   ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
3.51    ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 60
3.52    & ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 120
3.53    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ 80
3.54  ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20
3.55   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60
3.56   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36
3.57   ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36
3.58   ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70
3.59   ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60
3.60   ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45
3.61  ,  ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75
3.62   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50
3.63   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50
3.64  - -   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50
3.65   ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150
3.66   -ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 250
3.67   - , ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220
3.68  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220
3.69  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 220
3.70  ,  ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 80
3.71     ( )ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΑΠ 150
3.72     ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 75
3.73  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 85
3.74  ,   &  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡ 100
3.75  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 100
3.76  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 100
3.77  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70
3.78  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 60
3.79   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30
3.80   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70
3.81   ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 100
3.82  ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 45
3.83   ( ABS)  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 300
3.84   ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16
3.85  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 180
3.86 -   ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250
3.87 -   ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100
3.88   ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12
3.89 - - , /  6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΝ ΣΗ ΜΠΕΚ 180
3.90   ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60
3.91   ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 120
3.92   & RH  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ 120
3.93    ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 110
3.94   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80
3.95   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70
3.96   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60
3.97  ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1200
3.98  ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1400
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3.99   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60
3.100    &   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 400
3.101   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70
3.102   ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20
3.103   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Επισκευή δικύκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων

4.1   ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΤΟ 12
4.2    ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΙΣΩ ΜΟΤΟ 12
4.3   ( )  ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΙΑΣΤΡΑΣ ΠΟΔΙΑΣ ΜΟΤΟ 12
4.4  -  ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΟΤΟ 29
4.5   ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟ 12
4.6   ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΟΤΟ 35
4.7   &  ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΤΟ 6
4.8   ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΩΝ ΜΟΤΟ 6
4.9    ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΟΤΟ 3
4.10    ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΤΟ 6
4.11   ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΤΟ 3
4.12    ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ ΜΟΤΟ 12
4.13     ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΤΟ 12
4.14    ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΤΟ 6
4.15     ( - )ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΟ ΛΥΣΙΜΟ ΔΕΣΙΜΟ 69
4.16   ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΝΑ ΜΟΤΟ 17
4.17    ( - )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΤΟ ΛΥΣΙΜΟ ΔΕΣΙΜΟ 138
4.18   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΜΟΤΟ 29
4.19   ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΤΟ 35
4.20  ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟ 58
4.21   ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 17
4.22   ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 6
4.23  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 46
4.24   & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 23
4.25   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 12
4.26  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 23
4.27  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ 69
4.28  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ 6
4.29  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 29
4.30   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ 29
4.31   ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20
4.32   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 30

5.1    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 30
5.2    (ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 30
5.3    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ ΒΙΔΩΤΑ 35
5.4    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ ΚΟΛΗΤΑ 45
5.5  ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5
5.6  -   ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140
5.7     ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120
5.8    ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60
5.9   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΡΙΚΗ 35

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Επισκευή επιβατηγών οχημάτων και ημιφορτηγών (πλαίσιο και 
αμάξωμα)



Σελίδα 6

Α/Α Περιγραφή εργασιών ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

5.10   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΟΛΙΚΗ 35
5.11   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΜΕΡΙΚΗ 35
5.12   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΟΛΙΚΗ 45
5.13   -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΝΤΕΡ 25
5.14   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18
5.15   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΙΚΗ 60
5.16   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΙΚΗ 85
5.17  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15
5.18  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 36
5.19   ADBLUEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 100
5.20  - -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ 100
5.21    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 35
5.22   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25
5.23  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25
5.24   ( )ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 60
5.25    ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 55
5.26    ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 75
5.27   & .  -ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ Φ ΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 10
5.28   -  ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΩ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 100
5.29 -  A/C / -ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 70
5.30   -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 400
5.31   -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 150
5.32   -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 50
5.33    ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ 50
5.34    ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 40
5.35   ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 50
5.36   ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 60
5.37  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150
5.38  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280
5.39  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120
5.40  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120
5.41   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120
5.42 ,    & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280
5.43   & ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200
5.44    ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500
5.45  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200
5.46  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280
5.47  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220
5.48  ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 60
5.49   ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60
5.50   ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60
5.51  -  /ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 85
5.52   /ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 65
5.53   /ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 40
5.54    ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
5.55   ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ 150
5.56  ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60
5.57    ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
5.58    ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
5.59     ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ 40



Σελίδα 7

Α/Α Περιγραφή εργασιών ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

5.60  ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20
5.61   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60
5.62   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36
5.63   ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36
5.64   ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70
5.65   ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60
5.66   ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45
5.67  ,  ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75
5.68   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50
5.69   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50
5.70  - -   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50
5.71   ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150
5.72   -ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 250
5.73   - , ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220
5.74  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220
5.75  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 220
5.76  ,  ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 80
5.77     ( )ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΑΠ 150
5.78     ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 75
5.79  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 50
5.80  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 50
5.81  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 85
5.82  ,   &  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡ 100
5.83  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 100
5.84  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 100
5.85  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70
5.86  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 60
5.87   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30
5.88   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70
5.89   ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 100
5.90  ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 45
5.91   ( ABS)  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650
5.92   ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16
5.93  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 180
5.94   ( )ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 60
5.95 -   ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 250
5.96 -   ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100
5.97   ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12
5.98 - - , /  6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΝ ΣΗ ΜΠΕΚ 180
5.99   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 300
5.100   ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60
5.101    ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 70
5.102    ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120
5.103     ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 45
5.104   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80
5.105   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70
5.106   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60
5.107    ΒΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1200
5.108   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60
5.109    &   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 400
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5.110   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70
5.111   ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20
5.112    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 70
5.113     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 250
5.114   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 40

6.1    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 30
6.2    (ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΥΝΑΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 30
6.3    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ ΒΙΔΩΤΑ 35
6.4    ( )ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΜΙΖΑΣ ΚΟΛΗΤΑ 45
6.5  ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5
6.6  -   ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 140
6.7     ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 120
6.8    ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60
6.9   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΜΕΡΙΚΗ 35
6.10   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ ΟΛΙΚΗ 35
6.11   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΜΕΡΙΚΗ 35
6.12   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ ΟΛΙΚΗ 45
6.13   -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΝΤΕΡ 25
6.14   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18
6.15   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΡΙΚΗ 60
6.16   ( )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΙΚΗ 85
6.17  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ 15
6.18  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 36
6.19   ADBLUEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 100
6.20  - -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ 100
6.21   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 35
6.22   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25
6.23  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ 25
6.24   ( )ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 60
6.25    ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120
6.26   ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 250
6.27  , ,  &  ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΥΑΓΙΕ ΟΜΦΑΛΟ ΧΟΑΝΗ ΜΟΥΑΓΙΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 90
6.28  ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60
6.29      ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60
6.30     ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60
6.31    ΑΛΛΑΓΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60
6.32    ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 180
6.33    ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110
6.34   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 900
6.35    ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 60
6.36  -  A/C - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 110
6.37  &  ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΛΕΡ 70
6.38   /    ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦ ΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 400
6.39   &    & ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΣΤΑΥΡΟ 90
6.40   &    ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 90
6.41   &    ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 100
6.42   & -  ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1300

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών 
(μικρά & μεγάλα με ή χωρίς γερανό) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων 
Οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, πούλμαν
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6.43      -  ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 300
6.44     -ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ 750
6.45      & OVER ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 850
6.46  ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 300
6.47    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 50
6.48    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80
6.49   (  . & )ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1100
6.50   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110
6.51    ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 70
6.52  ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ 30
6.53  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ 150
6.54  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ 280
6.55  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120
6.56  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 120
6.57   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 120
6.58 ,    & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 280
6.59   & ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 200
6.60    ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 500
6.61  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 200
6.62  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 280
6.63  ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ 220
6.64   ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 350
6.65  ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΜΦΟΡ 180
6.66   ΑΛΛΑΓΗ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 120
6.67   ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ 100
6.68   ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 60
6.69   ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 300
6.70    ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 300
6.71    ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 300
6.72   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 120
6.73  ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ 60
6.74  ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 60
6.75   ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60
6.76   ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60
6.77  -  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 85
6.78  -  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120
6.79   ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 65
6.80   ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 60
6.81   ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 40
6.82   ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 52
6.83    ΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
6.84    ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 150
6.85  ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60
6.86    ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
6.87    ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40
6.88     ΑΛΛΑΓΗ ΣΠΥΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟ ΚΑΤΩ 40
6.89     ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 60
6.90    &  ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120
6.91     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80
6.92  ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20
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6.93   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60
6.94   ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36
6.95   ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 36
6.96   ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 70
6.97   ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ 60
6.98   ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45
6.99  ,  ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75
6.100   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 50
6.101   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ 50
6.102  - -   ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ 50
6.103   ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 150
6.104   -ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 250
6.105   - , ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ 220
6.106  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 220
6.107  , ,  ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 220
6.108  ,  ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΟΥΑΓΙΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 80
6.109     ( )ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΣΑΠ 150
6.110     ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ 75
6.111  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 50
6.112  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80
6.113  ,    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 80
6.114  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 85
6.115  ,   &  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡ 100
6.116  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ 100
6.117  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ 100
6.118  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70
6.119  ,   ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΑΕΡΟΣ 60
6.120   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ 30
6.121   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 70
6.122   ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ 100
6.123  ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 45
6.124   ( ABS)  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 300
6.125   ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16
6.126  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 180
6.127 -   ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 250
6.128 -   ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100
6.129   ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 12
6.130 - - , /  6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΝ ΣΗ ΜΠΕΚ 180
6.131   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 300
6.132   ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ 60
6.133    ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 120
6.134   & RH  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙ ΦΟΡΤΩΤΗ 120
6.135     ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 110
6.136   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 80
6.137   ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ 70
6.138   ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 60
6.139    ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 300
6.140   ΒΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1200
6.141   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60
6.142    &   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 400
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6.143   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70
6.144   &  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙΔΑ 200
6.145    ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 90
6.146    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 80
6.147   ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20
6.148   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50

7.1    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 65
7.2    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 260
7.3    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 125
7.4    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 260
7.5   PTO   16 3ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΥΛΟΥ Μ 270
7.6    ( )ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 680
7.7    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 230
7.8    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΤΖΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 160
7.9    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 250
7.10    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΟΤΕΡ ΚΑΔΕΝΑΣ 230
7.11    (EMERGENCY SWITCΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 50
7.12   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 65
7.13    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 165
7.14  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΕΝΑΣ 950
7.15    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 165
7.16  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ 590
7.17    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΡΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 30
7.18   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΛΑΣΠΩΤΗΡΑ 25
7.19     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 70
7.20   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΡΑΟΥΛΟΥ 95
7.21   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΦΗΣ ΜΥΛΟΥ 260
7.22   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΦΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 650
7.23     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΑΝΩ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 33
7.24    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 45
7.25    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 270

7.26
     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ

130
7.27     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 120
7.28     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 110
7.29   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 250
7.30  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ 20
7.31    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ 280
7.32      /ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΠΑΝ ΣΗ 190

7.33 2200
7.34      ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 900
7.35   ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 1350

7.36 130

7.37 2200

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: Επισκευή Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων (ανοικτά ή 
κλειστά, με ή χωρίς γερανό)

      ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΑΛΛΟΥ
      ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

      ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ
       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

   ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ
      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

         ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΟ
 "HOLD TO RUN"ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
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7.38 1800

7.39 2200

7.40 1800
7.41     ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 90
7.42    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ ΓΑΤΖΟΥ 45
7.43    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 300
7.44       ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ 220
7.45   ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 80
7.46   &   ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 240
7.47   ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΥΔΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 35
7.48   ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 35
7.49    & ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ 140
7.50   &  ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΥ 190
7.51     ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 80
7.52    ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 95
7.53     ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ 95
7.54     ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 95
7.55    ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 440
7.56    ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 95
7.57   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 45
7.58    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 480
7.59  .   /ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ ΣΗ 170
7.60  4    ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 80
7.61    &   ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΥΛΙΚΟ 160
7.62   &   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 360
7.63      5  ( )ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΣΤΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΜ ΟΛΙΚΗ 720
7.64    ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 320
7.65    & ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 80
7.66  .    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 80
7.67  - -  ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 480
7.68 -    ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 160
7.69     ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 400
7.70   &   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 360
7.71       - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΚΟΛΛΗΜΑ 120
7.72    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 240
7.73     ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΓΑΝΤΖΩΝ ΠΟΡΤΑΣ ΜΥΛΟΥ 240
7.74    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 480
7.75    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΕΣΑΣ 480
7.76   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 480
7.77      ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 400
7.78     ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 480
7.79   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 240
7.80  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 40
7.81     &  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΡΔΙ 360

        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο
    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ

       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΥΡΑΣ
        ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΙΑΣ

        " HOLD TO RUN"ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ
     20 /     ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΌ ΚΜ Η ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ

      ΟΤΑΝ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ
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7.82  -   HARDOX 5MM ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΜΕ ΚΟΜΠΛΕ 2100
7.83     &  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟ 60
7.84   ΙΣΙΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 400
7.85  &    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ 2000
7.86  &     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΤΟΥ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΟΑΝΗΣ ΚΟΜΠΛΕ 2400
7.87  &   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΝΑ 120
7.88    NSNΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1400
7.89     ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 40
7.90      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΩΣΗ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 1000
7.91    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΥΛΟΥ 800
7.92   4   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ ΜΜ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΑ 1200
7.93      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΣΑΣ 2000
7.94   30ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ Φ 60
7.95    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 120
7.96   / ,   & ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΡ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΔΡΕΣ ΠΥΡΟΙ 360
7.97   ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 60
7.98      ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΠΡΕΣΑΣ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 700
7.99   ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 25
7.100   .   ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 220
7.101   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50

8.1   ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 80
8.2   ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΥΔΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 35
8.3   ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 35
8.4    & ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ 140
8.5    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 480
8.6  .   /ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥ ΣΗ 170
8.7  4    ΓΕΜΙΣΜΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 80
8.8    &   ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΥΛΙΚΟ 160
8.9      5  ( )ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΣΤΑΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΜ ΟΛΙΚΗ 720
8.10    & ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 80
8.11  .    ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΣΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 80
8.12 -    ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 160
8.13     ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 400
8.14      ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 120
8.15   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 240
8.16  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 40
8.17   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 20
8.18  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 20
8.19   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 20
8.20    ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΙΝΑΣ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 30
8.21   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 200

8.22 360
8.23   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΜΑΝΙΚΑΣ 150
8.24  &    ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ 120
8.25  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 150
8.26   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΠΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 120
8.27  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ 60

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: Επισκευή Υπερκατασκευών Βυτιοφόρων, Φορτηγών (μικρά & 
μεγάλα με ή χωρίς γερανό)

    &  (     ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΙΚΡΗΣ με την εξαγωγή και
π π )ε ανατο οθέτηση



Σελίδα 14

Α/Α Περιγραφή εργασιών ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

8.28   4  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΕΤΙΑ ΜΜ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1200
8.29   ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 60
8.30   ROLL CONTAINERΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΑΜΑ 500
8.31    ROLL CONTAINΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΑΜΑ 500
8.32    ROLL CONTAINERΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΡΟΥ ΕΛΞΗΣ 200
8.33     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ 300
8.34   ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 25
8.35   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: Επισκευές και προμήθεια ελαστικών

9.1 418,7

9.2 410,6
9.3  π     Εργασία ε ισκευής στις εγκαταστάσεις του αναδόχου 24,4
9.4  π   . . . . (   1  )Εργασία ε ισκευής στον Χ Υ Τ Α για το ο ελαστικό 81,3
9.5  π   . . . . (   2    π  )Εργασία ε ισκευής στον Χ Υ Τ Α για το ο και τα ε όμενα ελαστικά 24,4
9.6   (    ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50

10.1
  π       Εργασίες για λύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου

50
10.2   (    )ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ για μη κατονομαζόμενες βλάβες 50

   π    π  Προμήθεια και εργασία το οθέτησης νέου ελαστικού τύ ου 315/80/22,5 
 π  , π     για ο ίσθιους τροχούς συμ εριλαμβανομένης και της εργασίας

π   πα ομάκρυνσης του αλαιού

   π    π  Προμήθεια και εργασία το οθέτησης νέου ελαστικού τύ ου 315/70/22,5 
 π  , π     για εμ ρόσθιους τροχούς συμ εριλαμβανομένης και της εργασίας

π   πα ομάκρυνσης του αλαιού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10: Εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου 



Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ για συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ συνεργεία οχημάτων - μηχανημάτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1 Αερόφουσκας σετ επισκευής (VOLVO) Σετ 120
2 Αισθητήρας (IVECO ML190) Τεμ 105
3 Ακραξονίου καπάκι (VOLVO FL) Τεμ 35
4 Ακραξονίου πείροι σετ (VOLVO FL) Σετ 65
5 Ακροφύσια Τεμ 60
6 Ακροφύσια (MAZDA, STAYER, IVECO) Τεμ 75
7 Αμορτισέρ (IVECO ML120) Τεμ 75
8 Αμορτισέρ (VOLVO) Τεμ 80
9 Ανεβατόρ οδηγού (IVECO ML120) Τεμ 120

10 Τεμ 320
11 Αντίβαρο ρεγουλατόρου (STAYER) Τεμ 90
12 Τεμ 2700,96
13 Αντλία VOLVO F1 110 Τεμ 1200
14 Αντλία βενζίνης (VOLKSWAGEN) Τεμ 82,64
15 Αντλία λαδιού (VOLVO FL) Τεμ 115
16 Αντλία λαδιού (VOLVO FS7) Τεμ 540
17 Αντλία Πτερυγ. GARTRIDGE (VOLVO FL) Τεμ 625
18 Αντλία συμπλέκτη (MAZDA B2200) Τεμ 40
19 Αντλία συμπλέκτη VOLVO Τεμ 480
20 Αντλία συμπλέκτη κάτω (MAZDA) Τεμ 32
21 Αντλία συμπλέκτη ΤΕ (IVECO) Τεμ 78,75
22 Αντλία υδραυλικού (IVECO) Τεμ 690
23 Τεμ 810
24 Αντλία φρένων (VOLKSWAGEN) Τεμ 68
25 Άξονας (IVECO) Τεμ 220
26 Αξονας τρελλός κομπλέ (IVECO ML190) Τεμ 1500
27 Άξονας τρελός (VOLVO FL) Τεμ 140
28 Ασφάλεια ανεβατόρ (IVECO ML120) Τεμ 2,5
29 Αυτόματος δυναμού (VOLVO FL) Τεμ 48
30 Βάκτρο διάτρητο (VOLVO FL) Τεμ 200
31 Βάκτρο χρωμίου (VOLVO FL7) Τεμ 20
32 Βαλβίδα βοηθητικής μεγάλη (STAYER) Τεμ 18,3
33 Βαλβίδα επιστροφής (STAYER) Τεμ 36,5
34 Βαλβίδα θερμοκρασίας (VOLVO FL) Τεμ 150
35 Βαλβίδα μπεκ (IVECO C65) Τεμ 140
36 Βαλβίδα πιέσεως με ρυθμιστή (IVECO) Τεμ 240
37 Βαλβίδα σκάστρα ξηραντήρα (VOLVO) Τεμ 35
38 Βαλβίδα στοπ CU (IVECO) Τεμ 87,1
39 Τεμ 95
40 Βαλβίδες βοηθητικές (STAYER) Τεμ 65
41 Βαλβίδες εισαγωγής (VOLVO) Τεμ 30
42 Βαλβίδες εξαγωγής (VOLVO) Τεμ 30
43 Βάνα θυληκιά 1΄΄ Τεμ 10

έργου Δήμου»(2017-2018)

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

Αντίβαρα(VOLVO)

Αντλία AD-BLUE (IVECO)

Αντλία υδραυλικού (VOLVO)

Βαλβίδες(VOLVO FL, IVECO ML190, STAYER)



Σελίδα 2

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

44 Βάνα νερού θυληκιά 4΄΄ίντσες Τεμ 104
45 Βάσεις κομπλέρ (VOLVO) Τεμ 5
46 Βάσεις φλας φτερού (VOLVO FL) Τεμ 40
47 Βάση καθρέφτη (VOLVO FL) Τεμ 110
48 Βάση ρουλεμάν (VOLVO) Τεμ 95
49 Βάση φάρου (IVECO) Τεμ 12
50 Βεντιλατέρ κομπλέ με φτερωτή (VOLVO FL) Τεμ 350
51 Βίδα δυναμό STAYER Τεμ 5
52 Βίδες κεντρικού Volvo Τεμ 2,1
53 Βίδες οπίσθιου ζαμφόρ (VOLVO FL) Τεμ 13
54 Βοηθητική αντλία (VOLVO) Τεμ 130
55 Βολάν πλάνης (VOLVO FL) Τεμ 75
56 Βολάν ΤΕ (IVECO) Τεμ 276,24
57 Γλησιέρες κουτάλας σετ (IVECO A1LM) Σετ 270
58 Γρανάζι 2ης ταχύτητας (IVECO ML190) Τεμ 350
59 Γρανάζι αυλακωτού 2ης (VOLVO) Τεμ 105
60 Γρανάζι αυλακωτού 3ης (VOLVO) Τεμ 115
61 Γρανάζι εκκεντροφόρου (VOLVO) Τεμ 240
62 Γρανάζι κομφλέρ BENDIX (VOLVO) Τεμ 235
63 Γρανάζι σασμάν υπερκατασκευής (VOLVO FL7) Τεμ 315
64 Γρανάζι σειράς 1 VDO (IVECO) Τεμ 5,5
65 Γρανάζι σειράς 2 VDO (IVECO) Τεμ 5,9
66 Γρανάζι σειράς 2 VDO (VOLVO FL614) Τεμ 5,9
67 Γρανάζι σειράς 3 VDO (IVECO) Τεμ 6,2
68 Γρανάζι σειράς 3 VDO (VOLVO FL614) Τεμ 6,2
69 Γρανάζι τρελού 3ης (VOLVO) Τεμ 112
70 Γρανάζι τρελού 4ης (VOLVO) Τεμ 125
71 Τεμ 165
72 Γρανάζι χιλιομέτρων με ελατήριο 1318 (IVECO) Τεμ 22,68
73 Δακτυλίδι μεταλλικό για τεντωτήρα ιμάντα (VOLVO) Τεμ 25
74 Δακτυλίδι σούστας (VOLVO) Τεμ 22
75 Δαχτυλίδι σούστας VOLVO 20x92, 5, FL6 Τεμ 22
76 Δαχτυλίδι σούστας VOLVO 45x79, 5x80, FL6 Τεμ 22
77 Δαχτυλίδια μίζας (MAZDA) Τεμ 6
78 Δεξιά δαγκάνα φρένου (IVECO) Τεμ 1418,03
79 Διακλαδωτής αέρος Τεμ 65
80 Διακόπτης IVECO Τεμ 35
81 Διακόπτης κομπλέρ (IVECO) Τεμ 30
82 Διακόπτης μηχανής MAZDA Τεμ 300
83 Διακόπτης φανού (VOLVO) Τεμ 22,1
84 Διακόπτης φάρου (IVECO) Τεμ 11,17
85 Διακόπτης φλάς (VOLVO) Τεμ 100
86 Διακόπτης φώτων (IVECO) Τεμ 30
87 Διαφορικό VOLVO FL Τεμ 2750
88 Τεμ 1550
89 Τεμ 200
90 Σετ 850
91 Δίσκος πλατώ ρουλεμάν (MAZDA) Σετ 270
92 Δίσκος πλατώ ΤΕ IVECO SPA Σετ 504,1
93 Δίσκος φρένων οπίσθιος (MERCEDES) Τεμ 144,34
94 Δίσκος, πλατώ, ρουλεμάν (MAZDA) Σετ 120
95 Σετ 180
96 Δισκόφρενο αεριζόμενο (VOLVO) Τεμ 312,31
97 Δίχαλο από σασμανάκι (VOLVO FE) Τεμ 165
98 Δίχαλο συμπλέκτη (VOLVO) Τεμ 40

Γρανάζι τρελού διπλό(VOLVO)

Διαφορικό γκρουπ κομπλέ (10-43 VOLVO FL 6-19)
Δίσκος FL616-617-618-619
Δίσκος-πλατώ (VOLVO FL)

Δίσκος-Πλατώ-ρουλεμάν σετ (MAZDA B2200)



Σελίδα 3

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

99 Δότης βαρελάκι (VOLVO FL) Τεμ 125
100 Τεμ 13,21
101 Δοχείο υαλοκαθαριστήρων (MAZDA) Τεμ 60
102 Δυναμό αυτοκινήτου 24V (STAYER) Τεμ 168
103 Δυναμός 28V 55A (VOLVO) Τεμ 130,08
104 Εκκεντροφόρος (VOLVO FL) Τεμ 760
105 Ελαστικό δίχαλο Μετ. 41,27
106 Ελαστικό Ρ Μετ. 16,51
107 Ελατήρια εμβόλου (STAYER) Τεμ 95
108 Ελατήρια κομφλέρ (VOLVO) Τεμ 29
109 Ελατήρια μηχανής VOLVO FS7 Τεμ 80
110 Ελατήρια πιράκια σετ (IVECO ML190) Σετ 57
111 Ελατήριο πίεσης Φ8 Τεμ 34
112 Ελατήριο τεντωτήρος FL614 Τεμ 23
113 Εμβολα (STAYER18) Τεμ 85
114 Έμβολο μηχανής (STAYER) Τεμ 190
115 Εμβολοχιτώνια (VOLVO) Τεμ 250
116 Εξάτμισης σπιράλ VOLVO F12 120x360 Τεμ 67
117 Εξάτμισης σπιράλ ΤΕ (IVECO) Τεμ 121,4
118 Επαγωγικό κίνησης Φ18 Τεμ 45
119 Επαφή διακόπτη MAZDA Τεμ 183,6
120 Επαφή μίζας (VOLKSWAGEN) Τεμ 33,06
121 Ζέμπρες αυτοκόλλητες 50*10 Τεμ 9
122 Ζέμπρες μεταλλικές Τεμ 12
123 Ζυγγί MB. 18x82x180 (VOLVO) Τεμ 10
124 Ηλεκτρική βαλβίδα (IVECO 50C15) Τεμ 290
125 Ηλεκτρικό ανακύκλωσης (IVECO C65) Τεμ 185
126 Ηλεκτροβαλβίδα (VOLVO) Τεμ 91
127 Θερμουίτ 180 cm (VOLVO) Σετ 112
128 Θερμουίτ 220 (VOLVO) Σετ 123
129 Σετ 115
130 Ιμάντας 10x1200 (VOLVO) Τεμ 8
131 Ιμάντας DS2 (IVECO) Τεμ 22
132 Ιμάντας GR1710 (IVECO) Τεμ 13,48
133 Ιμάντας αντλίας νερού (MITSUBISHI) Τεμ 6,94
134 Ιμάντας δυναμό (MITSUBISHI) Τεμ 6,58
135 Ιμάντας χρονισμού (MAZDA) Τεμ 18,84
136 Ιμάντας χρονισμού 123x29 MITSUBISHI Τεμ 16,96
137 Ιμάντας χρονισμού 76123x29 MITSUBISHI Τεμ 16,69
138 Ιμάντας χρονισμού μικρός 0651/2 MITSUBISHI Τεμ 8,1
139 Ιμάντας χρονισμού μικρός 77065x1/2 MITSUBISHI Τεμ 8,1
140 Ιμάντας χρονισμού σετ (MAZDA B2200) Σετ 110
141 Καζανάκι πολ. Εφαρμογής (STAYER) Τεμ 280
142 Κάθισμα αέρος VOLVO Τεμ 500
143 Καθρέφτης (IVECO ML190) Τεμ 400
144 Καθρέφτης (VOLVO) Τεμ 74,14
145 Κάλυμμα καθρέφτη (VOLVO) Τεμ 32
146 Κάλυμμα μεγάλου καθρέφτη (IVECO) Τεμ 35,12
147 Κάλυμμα μικρού καθρέφτη (IVECO) Τεμ 18
148 Καλώδια δισκόφρενων IVECO Τεμ 85
149 Μέτ 0,51
150 Καλώδιο εύκαμπτο 6x1,5 Μέτ 1,9
151 Καλώδιο μίζας Φ50 μέτρα 3 Μέτ 12
152 Καπάκι δοχείου λαδιού Τεμ 3,2
153 Καπάκι και βάση φίλτρου (VOLVO) Τεμ 51

ΔοχείοAd-Blue 10L (IVECO)

Θερμουίτ σετ(VOLVO, STAYER, SCANIA)

Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,5 H05VV-F



Σελίδα 4

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

154 Καπάκι κομφλέρ (VOLVO) Τεμ 45,5
155 Καπάκι μικρό καθρέφτη (VOLVO FL) Τεμ 45
156 Καρβουνάκια μίζας (MAZDA) Τεμ 19
157 Κέλυφος τουρμπίνας VOLVO Τεμ 598
158 Κεντρικός άξονας (VOLVO FL) Τεμ 290
159 Κεντρικός άξονας (VOLVO FS) Τεμ 335
160 Κεντρικός άξονας υπερκατασκευής (VOLVO) Τεμ 188
161 Κιλοδοκός για βάση πόρτας (VOLVO FL) Τεμ 60
162 Κοιλοδοκοί (VOLVO) Τεμ 0,88
163 Κοιλοδοκοί 40x40x3 (IVECO) Τεμ 18,96
164 Κολάρο νερού Τεμ 48
165 Κολάρο νερού κινητήρος MITSUBISHI Τεμ 37
166 Κολάρο τουρμπίνας VOLVO F4 Τεμ 308
167 Κομπλέρ (VOLVO) Τεμ 100,5
168 Κομπλέρ σιδήρου φλαντζωτό (αντλίας κεντρικού) VOLVO Τεμ 120
169 Κομπρεσέρ VOLVO Τεμ 570
170 Κοπλέρ σασμάν VOLVO Τεμ 82
171 Κορδονιέρα (FORD) Τεμ 168
172 Κουβαρίστρα 2ης ταχύτητας (IVECO ML190) Τεμ 400
173 Κουβαρίστρα 3/4ης (VOLVO FL) Τεμ 148
174 Κουβαρίστρα 3ης 4ης ταχύτητας IIVECO ML190) Τεμ 270
175 Κουζινέτα βάσης (VOLVO) Σετ 150
176 Κουζινέτα μπιέλας σετ (VOLVO FL) Σετ 135
177 Κουζινέτα σετ (STAYER) Σετ 245
178 Κρύσταλλα οπίσθιων φαναριών (VOLVO) Τεμ 8
179 Κρύσταλλα φανών (VOLVO FS) Τεμ 17,5
180 Κρύσταλλο DASTEPI φάρου (IVECO) Τεμ 7
181 Κρύσταλλο καθρέφτη (VOLVO FL) Τεμ 120
182 Κώνικα λάστιχα (IVECO FL619) Τεμ 7
183 Λαμαρίνα Hardox Κιλ 2,9
184 Λαμαρίνες 200x100x4 Τεμ 42,1
185 Λάμες οπίσθιου ζαμφόρ (VOLVO FL) Τεμ 60
186 Λάμπες 24V Τεμ 5
187 Λάστιχα οπίσθιου ζαμφόρ (VOLVO FL) Τεμ 75
188 Λάστιχα ροδέλες εμβόλων σετ (STAYER18) Σετ 75
189 Λάστιχα τεντωτήρος (VOLVO FL) Τεμ 2
190 Λάστιχα χιτονίων VOLVO FS7 Τεμ 32,5
191 Λάστιχα χιτωνίων σετ (VOLVO FL) Σετ 185
192 Τεμ 13,46
193 Λαστιχάκι τρόμπας νερού (IVECO) Τεμ 0,85
194 Λάστιχο 50x82x5cm Κιλ 4,6
195 Τεμ 15
196 Λάστιχο παρμπρίζ (IVECO) Μέτ 4,9
197 Λάστιχο φυτίλι (IVECO) Μέτ 3,9
198 Μάνα οπίσθια VOLVO F12, 790/790, 90x26 Τεμ 120
199 Μανόμετρο Τεμ 21,61
200 Μαρκούτσι 1/2 R2 0,70 μήκος Τεμ 19
201 Μαρκούτσι 1/2 R2 μήκος 0,82μ Τεμ 16
202 Μαρκούτσι 1/2 R2 μήκος 1,00μ Τεμ 18
203 Μαρκούτσι 1/2 R2 μήκος 1,10μ Τεμ 18
204 Μαρκούτσι 1/2 R2 μήκος 1,20 Τεμ 20
205 Τεμ 37
206 Μαρκούτσι 1΄΄ R4 μήκος 1,17 Τεμ 42
207 Τεμ 31,5
208 Τεμ 31

Λαστιχάκι αργού-γρήγορου (IVECO)

Λάστιχο μειωτή (STAYER)

Μαρκούτσι 1΄΄ R2-έως 1m

Μαρκούτσι 3/4 R2-από 0,90 έως 1,30m
Μαρκούτσι 3/4 R2-από 1,31 έως 1,6m



Σελίδα 5

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

209 Τεμ 36,5
210 Τεμ 31
211 Τεμ 59
212 Μαστοί (VOLVO FL619) Τεμ 65
213 Μαστοί μπεκ (VOLVO) Τεμ 15
214 Μεντεσέδες σκαλοπατιών Τεμ 25
215 Μίζα 24V (VOLVO FL) Τεμ 300
216 Τεμ 2700,96
217 Μπαλάκι ρεγουλατόρου (STAYER18) Τεμ 95
218 Μπαλάκι ρεγουλατόρου (VOLVO) Τεμ 55
219 Μπεκ κομπλέ και ηλεκτρικά σετ (IVECO ML190) Σετ 750
220 Μπιέλα εμβόλου TD73 (VOLVO FS) Τεμ 170
221 Μπιλιοφόρος (VW TRANSPORTER) Τεμ 65
222 Μπουζόνια τροχών Τεμ 6
223 Μπουκάλες πίσω πρέσας Τεμ 500
224 Μπουλόνια κεφαλής σετ (STAYER) Σετ 250
225 Μπουτόν κλάξον μεσαίο FL611 Τεμ 27
226 Μπουτόν κόρνας (VOLVO FL) Τεμ 11
227 Ναυτικό κλειδί 8x1/12 Τεμ 14
228 Ντίζα γκαζιού Φ2 (MAZDA) Μετ 0,9
229 Ντίζα πόρτας (VOLVO FL) Τεμ 40
230 Ντίζα ρεγουλατόρου (VOLVO FL614) Τεμ 26
231 Ντουί δότη κομπλέ 4ΡΙΝ νυχάκι (VOLVO) Τεμ 30
232 Οδηγός από τεφλόν 50x40x20 Τεμ 25
233 Παντόφλα φρένων (IVECO) Τεμ 69,49
234 Παντόφλα φρένων (VOLVO) Τεμ 155
235 Παξιμάδια (IVECO ML190) Τεμ 25
236 Παξιμάδια κεντρικού 14'' (VOLVO FS) Τεμ 1,3
237 Παξιμάδια οπίσθιου ζαμφόρ (VOLVO FL) Τεμ 4
238 Παραμάνα εμπρόσθια 900/900, 100x30 (VOLVO) Τεμ 160
239 Παραμάνα οπίσθια FH 815/815, 75x45 (VOLVO) Τεμ 150
240 Πεντάλ γκαζιού (IVECO) Τεμ 216,19
241 Περιστροφικός φάρος 12/24V Τεμ 34
242 Πιστονάκι βοηθητικής (VOLVO) Τεμ 32
243 Πιστόνι κίνησης Φ50*100 (VOLVO) Τεμ 45
244 Πλάκα 3ης ταχύτητας (IVECO ML190) Τεμ 80
245 Πλάκα 4ης ταχύητητας (IVECO ML190) Τεμ 90
246 Πλακέτα (IVECO ML190) Τεμ 550
247 Πλαστικό οπίσθιας ζυγαριάς VOLVO F12 λευκό Τεμ 6
248 Πλαστικό οπίσθιας ζυγαριάς VOLVO F12 μαύρο Τεμ 12
249 Τεμ 330
250 Τεμ 1700
251 Πομπάκια (MAZDA B2500) Τεμ 200
252 Πόρτα οδηγού (MAZDA) Τεμ 251
253 Ποτενσιόμετρο με μοτέρ 1318 ((VOLVO FL614) Τεμ 44,6
254 Προφυλακτήρας (IVECO ML190) Τεμ 560
255 Πύρος οπ. Σούστας MB 18*320 (VOLVO) Τεμ 12
256 Πύρος οπ. Σούστας MB 18x300 (VOLVO) Τεμ 10
257 Πύρος Σούστας VOLVO FH M33x4/170 Τεμ 26
258 Ρακόρ για σωληνάκια κομφλέρ Τεμ 5
259 Ρακόρ φυσούνας (IVECO) Τεμ 19
260 Ρεγουλατόρος αυτόματος (VOLVO) Τεμ 145
261 Ρεγουλατόρου σετ (VOLVO FS7) Σετ 60
262 Τεμ 12,2
263 Ρελέ επαφών 5x12V Τεμ 9

Μαρκούτσι 3/4 R2-από 1,61 έως 1,8m
Μαρκούτσι 3/4 R2-έως 0,85m
Μαρκούτσι 3/4-5,00m

Μονάδα Ad-Blue (IVECO)

Πλατώ VOLVO FL616-617-618-619
ΠόμπαCOMM.RAIL (VOLVO FE)

Ρελέ EC-ETR (IVECO)



Σελίδα 6

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

264 Ρελέ σετ (VOLVO FS7) Σετ 28
265 Ρελέ φλας Τεμ 42
266 Ροδέλες βίδας οπίσθιου ζαμφόρ (VOLVO FL) Τεμ 4
267 Ροδέλες σασμάν (IVECO ML190) Τεμ 13
268 Ρότορας VICKERS με πτερύγια (VOLVO) Τεμ 280
269 Ρουλεμάν 663 (VOLVO) Τεμ 112
270 Ρουλεμάν 683 (VOLVO) Τεμ 126
271 Ρουλεμάν αυλακωτού (VOLVO) Τεμ 95
272 Ρουλεμάν Βολάν (VOLVO FL) Τεμ 25
273 Ρουλεμάν βολάν (VOLVO) Τεμ 25
274 Τεμ 8,1
275 Τεμ 68
276 Ρουλεμάν μακαρονάτο 3ης (VOLVO FL) Τεμ 85
277 Ρουλεμάν μπριζερεκ (IVECO ML190) Τεμ 110
278 Ρουλεμάν μπρίστερεκ έξω (VOLVO FL) Τεμ 155
279 Τεμ 120
280 Ρουλεμάν τεντωτήρα (IVECO) Τεμ 56,25
281 Ρουλεμάν τεντωτήρος (VOLVO FL) Τεμ 8
282 Ρουλεμάν τρελού άξονα σετ (IVECO ML190) Σετ 85
283 Ρουλεμάν τρελού εμπρός (VOLVO FL) Τεμ 78
284 Ρουλεμάν τρελού πίσω (VOLVO FL) Τεμ 98
285 Τεμ 17,64
286 Ρουλεμάν ωθήσεως (VOLVO FL) Τεμ 125
287 Ρυθμιστής πίεσης (VOLVO FS7) Τεμ 75
288 Σετ ρεγουλατόρου (STAYER18) Σετ 45
289 Σετ φλάντζες σασμάν Τεμ 85
290 Σκαλοπάτι VOLVO FL7 Τεμ 48
291 Σούστας 3ο φύλλο (VOLVO) Τεμ 115
292 Σούστας μπρακέτο, οπ. Ράουλο VOLVO F12 Τεμ 100
293 Σπόϊλερ εμπρόσθιο αριστερό (IVECO) Τεμ 260
294 Στεγανά μπεκ (IVECO 50C15) Τεμ 20
295 Στεγανοποιητικών μπουκάλας πρέσας πίσω Σετ 40
296 Στρόφαλος VOLVO FS7 STD Τεμ 1300
297 Συγχρονιζέ σετ 2ης 3ης ταχύητητας (IVECO ML190) Σετ 275
298 Συμπλέκτη σετ (VOLVO FL) Σετ 710
299 Συμπλέκτη σετ IVECO Σετ 650
300 Συμπλέκτη σετ Κ2 (MAZDA) Σετ 306,72
301 Συμπλέκτης σετ (FORD TRANSIT) Τεμ 235
302 Σφικτήρας Μ8 76/ΜΜ Τεμ 2
303 Σωλήνας εξάτμισης IVECO Τεμ 124,44
304 Σωλήνας εξάτμισης VOLVO Τεμ 110
305 Σωλήνας σπυράλ (IVECO ML190) Τεμ 155
306 Τurbo (VOLVO) Τεμ 700
307 Τακάκια ωθήσεως σετ (VOLVO FL) Σετ 40
308 Τάπα ρεζερβουάρ VOLVO Τεμ 58
309 Τζάμι δεξιάς πόρτας (συνοδηγού) IVECO SPA B2032 Τεμ 52,33
310 Τουρμπίνα TURBO (VOLVO) Τεμ 700
311 Τσιμούχα (IVECO 50C15) Τεμ 20
312 Τσιμούχες (IVECO ML 150) Τεμ 5
313 Τσιμούχες (VOLVO FL) Τεμ 12
314 Τσιμούχες σετ (VOLVO FS, FL) Σετ 40
315 Τσιμούχες υδραυλικού σετ (VOLVO FL) Σετ 45
316 Φανάρι (IVECO ML190) Τεμ 285
317 Τεμ 35,75
318 Φανός εργασίας Τεμ 25

Ρουλεμάν βολάν EC-TE (IVECO)
Ρουλεμάν μακαρονάτο 2ης (VOLVOFL)

Ρουλεμάν συμπλέκτου (VOLVO FL617-619)

Ρουλεμάν χρονισμούMITSUBISHI

Φανάρι φλας εμπρόσθιο EC-TE (IVECO)



Σελίδα 7

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

319 Φανός εργασίας VOLVO FES Τεμ 22,3
320 Φανός οπίσθιος Mazda B2200 Τεμ 17,07
321 Φανού οπίσθιου πλαστικό Τεμ 15
322 Φάρος 24V περιστροφικός Τεμ 35
323 Φίλτρο DPF μικροσωματιδίων (IVECO C65) Τεμ 625
324 Φίλτρο λαδιού (IVECO ML190) Τεμ 17
325 Φίλτρο πετρελαίου (IVECO 50C15) Τεμ 100
326 Φίσες ειδικές Τεμ 2,46
327 Φλάντζα καπ. κεφαλής (MAZDA B2200) Τεμ 33
328 Φλάντζες κεφαλής σετ (VOLVO FL) Σετ 315
329 Φλάντζες κομπρεσέρ αέρα (IVECO) Σετ 197,87
330 Φλάντζες κομφλέρ σετ (VOLVO F12) Σετ 65
331 Φλάντζες μηχανής σετ (STAYER) Σετ 235
332 Φλάς (IVECO ML190) Τεμ 65
333 Φλας πλαινό ΤΕ (IVECO) Τεμ 10,71
334 Φλάς φτερού (IVECO ML190) Τεμ 37
335 Φλασέρ (STAYER) Τεμ 58
336 Φλοτέρ πετρελαίου ECTE (IVECO) Τεμ 51,09
337 Φουρκέτο (IVECO ML190) Τεμ 270
338 Φούσκα PTO σασμανάκι (MERCEDES 952) Τεμ 65
339 Φούσκα λεβιέ ΤΑΧ. ETR (IVECO) Τεμ 9,98
340 Φύλλο άερος κόντρας (IVECO FL619) Τεμ 190
341 Φυσούνα διπλής ενέργειας (VOLVO FL) Τεμ 160
342 Χειρόφρενο VOLVO FL Τεμ 130
343 Τεμ 25
344 Ψηφιακός Ταχογράφος Αν. 12V IVECO Τεμ 850
345 Ψηφιακού ταχογράφου χαρτί εκτύπωσης Τεμ 13
346 Ψυγείο Intercooler (VOLVO) Τεμ 530
347 Ψυγείο κλιματιστικού (MAZDA) Τεμ 120
348 Ψυγείο νερού (IVECO 50C15) Τεμ 125
349 Ψυγείο νερού (MAZDA) Τεμ 172
350 Ψυγείο νερού SCANIA T82/T92 Τεμ 620
351 Ψυγείο νερού VOLVO Τεμ 625
352 Ακροδέκτες μπαταρίας ΥΕ101 Τεμ 5
353 Ακρόμπαρο κρεμαγιέρας (IVECO) Τεμ 48,75
354 Ανεβατόρι παραθύρου HYUNDAI Τεμ 50
355 Αντλία υδραυλικού τιμονιού IVECO Τεμ 1160
356 Ασφαλειοθήκη IVECO Τεμ 234
357 Βολάν ΤΕ HYUNDAI Τεμ 509,74
358 Δισκόπλακα MAZDA 3 AMD Τεμ 44,69
359 Δοχείο υπερχείλισης νερού (IVECO C65) Τεμ 110
360 Τεμ 170
361 Ιμάντας αλτενέιτορ IVECO Τεμ 6,2
362 Ιμάντας τεντωτήρα (FORD) Τεμ 120
363 Ιμάντας χρονισμού NTD IVECO Τεμ 63
364 Ιμάντας χρονισμού σετ (HYUNTAI MATRIX) Τεμ 65
365 Καπάκι βαλβίδας HYUNDAI Τεμ 127
366 Κλάξον 12V 400Hz HYUNDAI Τεμ 16
367 Κλειδαριά πόρτας IVECO Τεμ 54,25
368 Κλειδί διακόπτη (start) IVECO Τεμ 79,04
369 Τεμ 450
370 Κρύσταλλο φαναριού all IVECO Τεμ 33,78
371 Μπουζοκαλώδια σετ (ATOS) Σετ 20
372 Ντίζα αμπραγιάζ IVECO Τεμ 23,53
373 Ντίζα χειρόφρενου IVECO Τεμ 18,99

Χιτώνια μπεκ (VOLVO FL)

ΔυναμόBOSCH 24V 80A IVECO

Κομπρεσέρ UNI SD 7H15 ΨΛ 8-10 6 Τρυπ. IVECO
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α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

374 Πεντάλ συμπλέκτη IVECO Τεμ 147,99
375 Πύρος ντίζας συμπλέκτη IVECO Τεμ 2
376 Τεμ 9,25
377 Ρουλεμάν τεντωτήρα NTD IVECO Τεμ 30,8
378 Συμπλέκτη σετ Mazda Σετ 138
379 Σφιγκτήρες Τεμ 0,83
380 Τεμ 32,5
381 Τροχαλία τρ. Νερού NTD IVECO Τεμ 320,5
382 Φανός οπίσθιος Hyundai Atos Τεμ 50
383 Φάρος Strobe Hella 24V KLX700 (ηλεκτρονικός) IVECO Τεμ 67,5
384 Φίλτρο A/C UNI ΑΡΣ/ΘΗΛ με λήψη (IVECO) Τεμ 80
385 Φλάντζα καπακιού HYUNDAI Τεμ 26
386 Φυσούνες (ATOS) Τεμ 13
387 Χειρόφρενου σιαγώνες IVECO Τεμ 73,5
388 Τεμ 44,72
389 Βαλβίδες 413 CASE Τεμ 7,5
390 Βάση δοντιού JCB Τεμ 147,19
391 Λάδι διαφορικού LS 20λιτρο JCB Τεμ 170,36
392 Λάδια υδραυλικού HP46 20λιτρο JCB Τεμ 76,11
393 Λαμαρίνα χάλυβας μαχαίρι 0014 Κιλ 1,7
394 Μαρκούτσι 1΄΄ R454 μήκος 1,10 Τεμ 67
395 Μπουζόνια μαχαιριών (JCB) Τεμ 3
396 Παπουτσάκι δοντιού JCB Τεμ 71,74
397 Τζάμι εμπρόσθιου παραθύρου JCB Τεμ 503,41
398 Τζάμι κάτω δεξί πλευρικό JCB Τεμ 82,84
399 Φάρος περιστροφικός 430Μ/12/24V Τεμ 48,3
400 Φίλτρο αέρος JCB ΜΕ120837 Τεμ 70
401 Φίλτρο λαδιού JCB ΜΕ120837 Τεμ 15
402 Φίλτρο λαδιού σασμάν JCB Τεμ 79,52
403 Φίλτρο πετρελαίου JCB Τεμ 38,62
404 Φίλτρο υδραυλικού JCB Τεμ 74,76
405 Φίλτρο υδραυλικού JCB ΜΕ120837 Τεμ 40
406 Αμορτισέρ (SICAS) Τεμ 80
407 Αντλία λαδιού τριπλή (SICAS) Τεμ 1500
408 Αυτοκόλλητη λωρίδα 10cm φάρδος, 90 μέτρα μήκος (9m2) m2 30
409 Βαλβίδα μεσαίας σκούπας (SICAS) Τεμ 170
410 Βούρτσες σετ κομπλέ (SICAS) Τεμ 1580
411 Δακτυλίδι (SICAS) Τεμ 55
412 Δακτύλιος πλαστικός μεσαίος (SICAS) Τεμ 10
413 Δείκτης λαδιού (SICAS) Τεμ 70
414 Δείκτης πετρελαίου (SICAS) Τεμ 100
415 Τεμ 100
416 Διακόπτης αλάρμ (SICAS) Τεμ 51
417 Διακόπτης αναβατορίου (SICAS) Τεμ 25
418 Διαχωριστής λαδιού (SICAS) Τεμ 120
419 Δίσκος VOLVO FL6 Τεμ 210
420 Ευθεία σκούπα (χτένι) (SICAS) Τεμ 48
421 Θερμουίτ (SICAS) Σετ 250
422 Καθρέφτης γίγας (SICAS) Τεμ 38
423 Καλοριφέρ καμπίνας (FOREDIL) Τεμ 200
424 Τεμ 22
425 Κρύσταλλο Φανού οπίσθιο (SICAS) Τεμ 18
426 Λάστιχο φρένων (SICAS) Τεμ 18
427 Μάγουλο καμπίνας VOLVO Τεμ 99
428 Τεμ 270

Ρουλεμάν Βολάν EC-TE HYUNDAI

Τακάκια MAZDAAMD

Ψαλίδι Hyundai Atos 54500-Κάδου

Δείκτης υδραυλικού ελαίου (SICAS)

Κολάρο νερού σπιράλ 52x600 (FOREDIL-MACCHINE)

Μηχανισμός καθυστέρησης ανύψωσης βουρτσών (διπλός)(SICAS)
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α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

429 Μίζα (SICAS) Τεμ 200
430 Μοτέρ δεξιάς βούρτσας (SICAS) Τεμ 380
431 Τεμ 177
432 Τεμ 55
433 Τεμ 73
434 Παραμάνα αέρος εμπρός (SICAS) Τεμ 100
435 Πείρος (SICAS) Τεμ 60
436 Πλάκα προθέρμανσης (SICAS) Τεμ 59
437 Πομπάκι βοηθητικό (SICAS) Τεμ 59
438 Ρελέ φλας (SICAS) Τεμ 34
439 Ρουλεμάν (IVECO) Τεμ 52,5
440 Ρουλεμάν Βάσεως (SICAS) Σετ 45
441 Ρουλεμάν Έδρασης (IVECO) Τεμ 100
442 Σκάστρα αέρος (SICAS) Τεμ 260
443 Στεγανά (πλήρες σετ) (IVECO) Τεμ 41,25
444 Σφικτήρες βιομηχανικοί 50x61 Τεμ 1,75
445 Σωλήνας νερού υπερκατασκευής (IVECO) Μετ 12
446 Σωλήνες 3/4 R2 μήκος 1,80m Τεμ 28
447 Τεμ 55
448 Φίλτρο αέρος εξωτερικό (SICAS) Τεμ 57
449 Φίλτρο αέρος εσωτερικό (SICAS) Τεμ 55
450 Φίλτρο αυτόματου σασμάν (SICAS) Τεμ 100
451 Φίλτρο νερού (SICAS) Τεμ 58
452 Φίλτρο υδραυλικού (SICAS) Τεμ 50
453 Τεμ 35,75
454 Φλασέρ δύο επαφών (SICAS) Τεμ 17
455 Φλοτέρ δεξαμενής πετρελαίου (SICAS) Τεμ 80
456 Φούσκα θερμοκρασίας (SICAS) Τεμ 45
457 Χειριστήριο φλας (FOREDIL) Τεμ 37
458 Χερούλι πόρτας (SICAS) Τεμ 58
459 Χτένια (βούρτσα πλαϊνή) (SICAS) Τεμ 48
460 Χτένια ευθεία βούρτσα (SICAS) Τεμ 489
461 Τεμ. 125
462 Τεμ. 45
463 Τεμ. 1500
464 Αμορτισέρ (NISSAN) Τεμ 21
465 Αντανακλαστικά αυτοκινήτου Τεμ 2,4
466 Βάση κομπλαρίσματος γερανού (NISSAN) Τεμ 235
467 Τεμ. 550
468 Διακόπτης κόπλερ (NISSAN) Τεμ 39
469 Σετ 180
470 Έλαιο υδραυλικό (NISSAN) Λιτ 65
471 Ηλεκτρική βαλβίδα ελέγχου ροής ελαίου 3/4΄΄ (NISSAN) Τεμ 280
472 Καζανάκι εξατμισης πολ. Εφαρμογής (STAYER) Τεμ 280
473 Καθρέφτης βοηθητικός γενικής (NISSAN) Τεμ 15
474 Πηνίο βαλβίδος (NISSAN) Τεμ 40
475 Σύστημα παροχής αέρος με ταχυσύνδεσμο (NISSAN) Τεμ 80
476 Σετ 250
477 Φίλτρο δεξαμενής ελαίου (NISSAN) Τεμ. 35
478 Χειριστήριο (NISSAN) Τεμ 67
479 Ζάντα εμπρός 17x2,5 HONDA Τεμ 50
480 Καθρέφτες HONDA ROC Τεμ 25
481 Κάλυμμα σέλας Τεμ. 50
482 Μίζας μπουτόν Τεμ. 40
483 Μίζας καρβουνάκι Τεμ. 15

Μπάι-μπας σετ (SICAS)
Μπεκ (FOREDIL-MACCHINE)
Ντίζα γκαζιού (FOREDIL-MACCHINE)

Τσιμούχα 130x170x16

Φλας εμπρόσθιο EC-TE (IVECO)

Αγωγός κεντρικός παροχής ελαίου στην αντλία (STAYER)
Αγωγοί ποδαρικών υδραυλικοί ελαστικοί (STAYER)
Αντλία υδραυλική (STAYER)

Δεξαμενή ελαίου ((STAYER)

Έλαιο υδραυλικό για τον μηχανισμό περιστροφής (STAYER)

Στεγανά κεντρικής υδραυλικής μπουκάλας σετ (STAYER)
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α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς φ.π.α.) €

484 Τεμ 40
485 Τεμ 25
486 Τεμ 4
487 Τεμ 5
488 Παρμπρίζ HONDA Τεμ 90
489 Παρμπρίζ HONDA ROC Τεμ 70
490 Ποδιά HONDA ROC Τεμ 50
491 Ράουλα HONDA Τεμ 5
492 Ρελέ μίζας (PIAGGIO) Τεμ 40
493 Ρουλεμάν FAG 6301 HONDA Τεμ 8
494 Σιαγώνες Τεμ. 7
495 Φανάρι εμπρόσθιο HONDA Τεμ 30
496 Φίλτρο αέρος FS 250 HONDA Τεμ 25
497 Φούσκα θερμοκρασίας HONDA Τεμ 90

Μπαταρία CT 12B-BS 12V 10Ah
Μπαταρία HTX7L-BS 12V 6Ah
Μπουζί CR9EH-9
Μπουζί DR8EA-9



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για συντήρηση – επισκευή

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/20176

Π Ι Ν Α Κ Α Σ     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν     Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΦΟΡ/ΜΟΙ

ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΠΠΟΥΣ 

         ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΚΗΟ 5153 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO SPA A1LM01 ZCFA1LG0302506801 F4AE3681BP 28/09/2007

285-70-19,5 35

ΚΗΟ 5051 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1324 WDB6792361 K 186251 OM366LA111/3 03/12/2003

285-70-19,5 36

ΚΗΟ 4647 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1922K/38 WDB65610715743480 44190510646434 01/04/1993

315-80-22,5 68

ΚΗΟ 5232 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1828 WDB9505011K781205 OM906LA  111/4 29/10/2002

315-80-22,5 38

ΚΗΟ 5045 VOLVO FM 12 YV2J4DMD41A523312 D12C211496 17/04/2003

315-80-22,5 73

ΚΗΟ 4888 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1619 38507014722228 40191410215506 24/10/1997

1100-20 57

ΚΗΟ 5200 ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN TK3 VWAWJTTK085057382 ISBe4225 02/10/2009

285-70-19,5 40

ΚΗΗ 1080 IVECO TM6E90ER ZCFA1VM0302547642 602393 22/07/2009

317-70-22,5 35

ΚΗΗ 1081 IVECO TM6E90ER ZCFA1VM0302552585 640312 22/07/2009

315-70-22,5 35

σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου» (2017-2018)

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ  

ΑΠΟΡ/ΡΟ  ΜΕ  
ΓΕΡΑΝΟ

ΑΠΟΡ/ΡΟ  ΜΕ  
ΓΕΡΑΝΟ

ΑΠΟΡ/ΡΟ  ΜΕ  
ΓΕΡΑΝΟ



ΚΗΗ 1081 IVECO TM6E90ER ZCFA1VM0302552585 640312 22/07/2009

ΚΗΗ 4399 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO TM6D90ER ZCFA1VM0302547641 607878 29/06/2009

315-70-22,5 35

ΚΗΗ 5196 ΑΠΟΡ/ΡΟ DAF DR2000/10       XLRAE45GF0L355494 21925753 23/09/2010

245-70-17,5 40

ΚΗΟ 5063 VOLVO FM 12 YV2J4DMD71A523014 D12C380 18/05/2004

315-80-22,5 73

KHO 5139 ΑΠΟΡ/ΡO DAIMLER CHRYSL 1828K WDB9525031L158401 PM906LAIII/4 09/03/2007315-80-22,5 38

KHO 4947 ΑΠΟΡ/ΡO MERCEDES 2024 WDB656109IK374292 44592410959471 12/01/2000315-80-22,5 66

KHO 4946 ΑΠΟΡ/ΡO MERCEDES 2024 WDB656109IK363685 44592410957334 12/01/2000

315-80-22,5

66

KHO 5067 ΑΠΟΡ/ΡO DAIMLER CHRYSL 1823K WDB9525031K863603 OM906LA111/2 28/07/2004

315-80-22,5

38

ΚΗΟ 5174 ΑΠΟΡ/ΡΟ IVECO A1LM01 ZCFA1LJ0202484727 F4AE0681DC 16/6/20006

285-70-19,5 35

KHH 1751 ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES WDB9525031L289823 OM 906LA 21/07/2008

315-80-22,5 38

                              ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ-ΠΟΥΛΜΑΝ 

ΚΗΟ 5182 ΥΔΡΟΦΟΡΑ IVECO ML190EL28 ZCFA1VM0302534750 F4AE3681ER 11/07/2008

315-70-22.5 35

ΚΗΟ5181 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES

10R-22,5 34

3,80E+13 OM352 15/11/1993

KHO4833 YΔΡΟΦΟΡΑ MAGIRUS

1200-20 88

4900160814 F10L413F6855464 30/06/1995

ΑΠΟΡ/ΡΟ  ΜΕ  
ΓΕΡΑΝΟ

ΑΠΟΡ/ΡΟ  ΜΕ  
ΓΕΡΑΝΟ



KHO4632 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MAN

1200-20 58

1928F 50306630592 3,58E+13 18/10/1990

ΜΕ 71734 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ VOLVO

265-70-19,5 180

YV2E4C3A5XB2265553 D6150410 13/12/2002

ME30593 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ FIAT

700X16 100

OM-60,10 100488/2448505 834004/32599 30/01/1986

ΜΕ 98366 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN

195-70-15 125

CABSTAR 35.13 VWASBFTL063827947 BD 30-113173 18/06/2007

ME 90222 ΚΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN VWANCFTK053422214 B440-004344Y 12/04/2006

205-75-17,5 136

KHO 5177 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 31805214700951 35398110607223 12/02/1993

34

ΚΗΟ 4994 ΠΟΥΛΜΑΝ WDB9034631P785817 602980 26/10/2001

225-70-15 20

KHO 4972 ΠΟΥΛΜΑΝ

41

SS450L XG9450LSW15B01038 DO826LOH15 21/02/2001

ΙΧ   ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

KH0 5124 HΥUNDAI H-1 NLJWWH7WP4Z23427 G4JS 29/09/2005

205-70-15 16

ΚΗΟ 5088 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD MONDEO WF04XXGBB44D30622 CHBA 26/10/2004

205-55-16 13

ΚΗΟ 5192 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS MALAB51HP6M857985 G4HG 07/09/2006

155-70-13 8

ΚΗΟ 5201 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 5J TMBBC25J8A3086526 BXW 04/01/2010185-60-14 10

ΚΗΟ 5202 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 5J TMBBC25J2A3086697 BXW 04/01/2010

185-60-14 10

FL6L42R 
(FL61242R)

ATLEON TK 
140.80 (80.14 )

MERCEDES    16 
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝ  
35  ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΜΙΚΡΟ 
ΠΟΥΛΜΑΝ)



ΚΗΟ 5202 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 5J TMBBC25J2A3086697 BXW 04/01/2010

ΚΗΟ 5203 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 5J TMBBC25J4A3068914 BXW 04/01/2010

185-60-14 10

ΚΗΟ 5204 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 5J TMBBC25J9A3087099 BXW 04/01/2010

185-60-14 10

KHO 5038 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP2U074250 G4ED2331716 08/01/2003

185-65-14 11

KHO 5060 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ VOLKS WAGEN WVWZZZ1HZRW431791 ABU2644420 17/03/2004

185-60-14 11

KHH7364 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ SUZUKI BALENO EW MA3EWB32S00221890 K12C 19/12/2016

9

                                                                       Σ     Α   Ρ    Ω    Θ    Ρ     Α 

ME 82555 ΣΑΡΩΘΡΟ RAVO 530 EU203 ST XL95F3S3C40020198 96362 26/10/2004

250-15 ΜΠΡΟΣΤΑ

28-12,5-15 ΠΙΣΩ 150

ΧΠ ΣΑΡΩΘΡΟ RAVO 540CD XL95FCC4CA1020022 720755

215-70-17,5  ΜΠΡΟΣΤΑ

205-80-15 ΠΙΣΩ 141

                                                    Φ  Ο  Ρ  Τ Ω  Τ  Ε  Σ         Ε  Κ  Σ  Κ  Α  Φ  Ε  Ι  Σ  

ΜΕ 30594

ΤΡΑΚΤΕΡ-

STAYER SL-658-1984 H-29510 H3912-1223 30/01/1986

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
55

ME42628 JCB

89

3D4 32550 1351519 05/07/1990

ΜΕ 110551 JCB

12,5-80-18 MΠΡΟΣΤΑ

3CXCSM4T JCB3CXCSP81346697 14/04/2009

18-426  ΠΙΣΩ 101

ΜΕ 42801 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1845C JAF0103071 44787996 15/02/1993

650Χ16  ΜΠΡΟΣΤΑ 
169Χ28  ΠΙΣΩ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

SF320/40123U24359
08



ΜΕ 42801 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 12-16,5 ΝΗΣ 52 1845C JAF0103071 44787996 15/02/1993

ME 82539 JCB 3CXCSM4T SLP3CXTS4E0948825 RG38083U1381841 12/10/2004

100

ΜΕ 42675 CASE-VIBROMAX ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ W121 840154453 6840149 10/05/199119

                                                              Α Ν Ο Ι Χ Τ Α      Φ Ο Ρ Τ Η Γ Α  

KHO4640 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ STAYER 1200-20 58 H991065/1044/23 WDH61500/1374 08/07/1986

KHO5123 FORD WERKE 225-70-15 14 WFDAXXGBVARA84523 NSF 31/01/2006

ΚΗΟ 5184 MERCEDES

315-80-22,5 57

1729 WDB65245515928434 OM401LA1V/1 28/09/2004

KHO 5099 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO

315-80-22,5 56

FM9 6X4R YV2J4CKD65A592781 D99364 13/01/2005

KHO 5178 ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES WDB64903815320822 442295010014258 22/05/1992

315-80-22,5 88

ΚΗΗ 4400 NISSAN TK3150 VWAWKNTK095062473 ISBE4250 29/06/2009

285-70-19,5 40

ΚΗΟ 5188 MERCEDES 1520 WDB67722415737853 OM366LAII/1 01/10/2003
305-70-19,5 36

ΚΗΟ 4626 NISSAN CLGD215FG25 CGD21-B26369 Z16-090271 09/03/1990

185-14 11

ΚΗO 4963 MAZDA B 2200 JMZUN1B620W105675 F2 17/10/2000

195-14 15

ΚΗΟ 5187 VOLKS WAGEN T4 WV1ZZZ70Z1H101675 AAC 12/11/2001

14

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

991-
200/K38/4X2

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
 ΜΙΚΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ



ΚΗΟ 5187 VOLKS WAGEN T4 WV1ZZZ70Z1H101675 AAC 12/11/2001

ΚΗΟ 5189 FORD WFOAXXBDFA3U21981 ESFA3U21981 18/03/2004

175-75-16 16

ΚΗΟ 5190 PIAGGIO LP-TRMCE ZAPS8500000581094 HC0930383 13/07/2009

155-12 9

ΚΗΟ 5191 PIAGGIO LP-TRMCE ZAPS8500000581117 HC0930167 13/07/2009

155-12 9

KHO 5180 MERCEDES WDB6680421P137719 OM364575 09/04/2001

205-75-16 24

KHO 5175 MITSUBISHI JBL032PPNA400299 4632 25/09/2006

185-14 11

KHO 5176 VOLKS WAGEN WV2ZZZ70ZSHH101848 ACU 06/08/2007

195-70-15 17

                Δ   Ι   Κ   Υ   Κ   Λ   Α 

ABZ 162 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA

2.5-17 

C50 6600020 2201167 12/04/1994

2,75-17 1

ΟΒΡ 24 ΔΙΚΥΚΛΟ MODENA

2,5-17

AN13 XG8AN130B2GL01492 AN130BEL11999 23/12/2009

2,75-17 2

ZMM 264 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA

2.5-17 

 ASTREA SU MH1KEVF19XK315850 KEVFE1315672 14/04/2000

2,75-17 1

ΑΟΝ1783 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO

1

C25 LBMC25C0800096543 C25CM2018821 13/01/2017

ΑΟΝ1784 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO

1

C25 LBMC25C0300096580 C25CM2018666 13/01/2017

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ

627TRANSIT 
FT350

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΜΙΚΡΟ

 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ANOIΧΤΟ ΜΙΚΡΟ

 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ANOIΧΤΟ ΜΙΚΡΟ
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