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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου 
για τη διενέργεια της 

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

 

Προϋπολογισμού Ευρώ εκτιμώμενης αξίας 77.264,40 € 
(με Φ.Π.Α.  24%)

Αναλυτικά :

 (62.310,00 + Φ.Π.Α. 14.954,40€ ) τελικού συνόλου:
77.264,40 €
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Καρδίτσας 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 

Πόλη ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 43100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL611

Τηλέφωνο 2441350798,799,797

Φαξ 24413-50721

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο kostas.lappas@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Λάππας Κων/νος , Σκούρα Κατερίνα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimoskarditsas.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (ΔΗΜΟΣ),  αποτελεί  μη  κεντρική
αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού).
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών δημόσιων υπηρεσιών.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
 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.Η.ΔΗ.Σ.
• μέσω της διαδικτυακής πύλης  http://www.   dimoskarditdas  .gov.gr    του Δήμου Καρδίτσας
β)    Οι  προσφορές     πρέπει     να     υποβάλλονται     ηλεκτρονικά     στην     διεύθυνση :
         www.promitheus.gov.gr . 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καρδίτσας.    
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Η  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  σε  62.310,00€ πλέον  ΦΠΑ  24%  ήτοι  συνολική
δαπάνη 77.264,40€, η δε δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. των προϋπολογισμών οικ. ετών 2020
και 2021 του Δήμου:
Όπως φαίνεται πιο κάτω στη συνοπτική περιγραφή της προμήθειας. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια  των απαραιτήτων  ανταλλακτικών για την συντήρηση των
οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  του  δήμου  Καρδίτσας  και  οι  ανάλογες  παροχές  υπηρεσίας
επισκευών.

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στον  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβάσεων
(CPV):  όπως φαίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Ο προϋπολογισμός  διακρίνεται  σε  (14)  τμήματα ανά είδος ανταλλακτικών και  παροχής υπηρεσιών:
όπως φαίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές
και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά,  αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.

Ο  κάθε  υποψήφιος  συμμετέχοντας  δικαιούται  να  υποβάλει  προσφορά  για  ένα  ή  για  περισσότερα
τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος επί ποινή αποκλεισμού. Δεν γίνονται δεκτές
προσφορές για ορισμένα μόνο είδη ενός τμήματος.

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  καταθέσουν  προσφορά  για  οποιαδήποτε  από  τα
τμήματα.

Ο   Δήμος   δεν   υποχρεούται   να   εξαντλήσει   όλη   την   ποσότητα   των ανταλλακτικών ούτε να
καταναλώσει  όλο το ποσό της σύμβασης.  

Στην περίπτωση που το ποσόν αυτό δεν εξαντληθεί κατά την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης, ο Δήμος
έχει  δικαίωμα παράτασης της σύμβασης,  μέχρι εξαντλήσεως αυτού και πάντως όχι μεγαλύτερης των
τριών (3) μηνών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ.
πρωτ. 1/2020 Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων της αρμόδιας Διεύθυνσης, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας  αναλύεται ως εξής: 

1η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 1 : Απορριμματοφόρα, Πλυντήριο, Φορτηγά, Φορ-
τηγά με αρπάγη.

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 
Επισκευή και Συντήρη-

ση 20-6264.0001: 6.000,00 50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

 Σύνολο Ομάδας 6.000,00
 ΦΠΑ 24,00% 1.440,00

 Απαιτούμενη Δαπάνη 1ης Ομάδας 7.440,00
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2η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 2 : Εκσκαφείς, Φορτωτές, Γρεϊντερ, Σάρωθρα.

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 
Επισκευή και Συντήρη-

ση 20-6264.0001:  3.000,00
50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

    
  Σύνολο Ομάδας 3.000,00
  ΦΠΑ 24,00% 720,00

  Απαιτούμενη Δαπάνη 2ης Ομάδας 3.720,00
 

       
3η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 3 : Επιβατικά, Αγροτικά.

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 
Επισκευή και Συντήρη-

ση 70.03-6264.0001: 1.200,00 50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

  Σύνολο Ομάδας 1.200,00
  ΦΠΑ 24,00% 288,00
  Απαιτούμενη Δαπάνη 3ης Ομάδας 1.488,00

         
4η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 4 :Τρακτέρ.

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 
Επισκευή και Συντήρη-

ση 20-6264.0001: 1.600,00 50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

 Σύνολο Ομάδας 1.600,00
 ΦΠΑ 24,00% 384,00
 Απαιτούμενη Δαπάνη 4ης Ομάδας 1.984,00

         

         

         

         

         
5η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 5 : ΔΙΚΥΚΛΑ

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV
 

Απαιτούμενα Ανταλλα-
κτικά

20-6672.0002: 1.020,00
34913000-0:Διάφορα

ανταλλακτικά   
   
 Επισκευή και Συντήρη- 20-6264.0001: 600,00 50115000-4:Υπηρεσίες επι-
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ση
σκευής και συντήρησης μο-

τοσικλετών

   
   
 Σύνολο Ομάδας 1.620,00
 ΦΠΑ 24,00% 388,80
 Απαιτούμενη Δαπάνη 5ης Ομάδας 2.008,80

         

6η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 6 : Χλοοκοπτικά (Συμπεριλαμβανομένων των
Ανταλλακτικών)

Α/Α
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ /ΕΡΓΑ-

ΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 
Απαιτούμενα Ανταλλα-

κτικά 20-6672.0002: 2.080,00
16800000-3: Μέρη γεωργι-
κών και δασοκομικών μηχα-

νημάτων   
   
 

Επισκευή και Συντήρη-
ση

20-6264.0001: 760,00

50530000-9 :  Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης

μηχανημάτων

    
   
 Σύνολο Ομάδας 2.840,00
 ΦΠΑ 24,00% 681,60

 Απαιτούμενη Δαπάνη 6ης Ομάδας 3.521,60

         
7η Ομάδα : Εργασίες Μηχανουργείου Υπερκατασκευών όλων των κατηγοριών των οχημάτων.

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΚΤΙΚΑ  

20-6672.0002:

4.000,00

34300000-0: Μέρη και εξαρ-
τήματα για αυτοκίνητα οχή-
ματα και για τους κινητήρες 
τους

 

Επισκευή και Συντήρη-
ση Συμπεριλαμβανο-

μένων όλων των απαι-
τούμενων υλικών

20-6264.0001:

3.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και 
παρεπόμενου εξοπλισμού

 Σύνολο Ομάδας 7.000,00  
 ΦΠΑ 24,00% 1.680,00  
 Απαιτούμενη Δαπάνη 7ης Ομάδας 8.680,00  
         
         

     

 

 
                                  8η Ομάδα : Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων
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( εκτός των κατηγοριών  οχημάτων    5 & 6 )

Α/Α
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ /ΕΡΓΑ-

ΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛ-

ΛΑΚΤΙΚΑ  20-6672.0002:
10.000,00 34300000-0: Μέρη και εξαρ-

τήματα για αυτοκίνητα οχή-
ματα και για τους κινητήρες

τους

 Σύνολο Ομάδας 10.000,00
 ΦΠΑ 24,00% 2.400,00

 Απαιτούμενη Δαπάνη 8ης Ομάδας 12.400,00

         

         
9η Ομάδα : Προμήθεια & Επισκευή Ελαστικών : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων (Συμπεριλαμβα-

νομένων των υλικών)

Α/Α ΕΛΑΣΤΙΚΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV

 
Προμήθεια Ελαστικών

20-6672.0003: 10.750,00
34350000-5: Ελαστικά ελα-
φράς και βαρέας χρήσεως

   
    

 
Επισκευή και Συντήρη-

ση Ελαστικών

  

50116500-6:Υπηρεσίες επι-
σκευής, προσαρμογής και
ζυγοστάθμισης ελαστικών

 20-6264.0001: 1.000,00
   
 Σύνολο Ομάδας 11.750,00
 ΦΠΑ 24,00% 2.820,00

 Απαιτούμενη Δαπάνη 9ης Ομάδας 14.570,00

         
10η Ομάδα : Επισκευή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων (Συμπερι-

λαμβανομένων των Ανταλλακτικών)

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV
 

Απαιτούμενα Ανταλλα-
κτικά

  34300000-0: Μέρη και εξαρ-
τήματα για αυτοκίνητα οχή-
ματα και για τους κινητήρες

τους 20-6672.0002: 2.000,00
    
 

Επισκευή και Συντήρη-
ση

  

50116100-2: Υπηρεσίες επι-
σκευής ηλεκτρολογικών συ-

στημάτων

 20-6264.0001: 1.000,00
   
 Σύνολο Ομάδας 3.000,00
 ΦΠΑ 24,00% 720,00
 Απαιτούμενη Δαπάνη 10ης Ομάδας 3.720,00

         

         

8





11η Ομάδα : Επισκευή Ταχογράφων  : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων (Συμπεριλαμβανομένων
των Ανταλλακτικών)

Α/Α
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΡΓΑ-

ΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV
 

Απαιτούμενα Ανταλλα-
κτικά

  34300000-0: Μέρη και εξαρ-
τήματα για αυτοκίνητα οχή-
ματα και για τους κινητήρες

τους 20-6672.0002: 2.000,00
    
 

Επισκευή και Συντήρη-
ση

  
50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

 20-6264.0001: 1.500,00
   
 Σύνολο Ομάδας 3.500,00
 ΦΠΑ 24,00% 840,00
 Απαιτούμενη Δαπάνη 11ης Ομάδας 4.340,00

   

 

   

12η Ομάδα : Εργασίες Ρεκτιφιέ : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων (Συμπεριλαμβανομένων των
Ανταλλακτικών)

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV
 

Απαιτούμενα Ανταλλα-
κτικά

  34300000-0: Μέρη και εξαρ-
τήματα για αυτοκίνητα οχή-
ματα και για τους κινητήρες

τους 
20-6672.0002: 2.500,00

    
 

Επισκευή και Συντήρη-
ση

  
50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

 20-6264.0001: 1.500,00
   
 Σύνολο Ομάδας 4.000,00
 ΦΠΑ 24,00% 960,00
 Απαιτούμενη Δαπάνη 12ης Ομάδας 4.960,00
     

13η Ομάδα : Εργασίες Φανοποιείου : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων (Συμπεριλαμβανομένων
των Ανταλλακτικών)

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV
 Απαιτούμενα Ανταλλα-

κτικά
  34300000-0: Μέρη και εξαρ-

τήματα για αυτοκίνητα οχή- 20-6672.0002: 1.000,00
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Επισκευή και Συντήρη-
ση

  
50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

 20-6264.0001: 1.800,00
   
 Σύνολο Ομάδας 2.800,00
 ΦΠΑ 24,00% 672,00
 Απαιτούμενη Δαπάνη 13ης Ομάδας 3.472,00

         

         

14η Ομάδα : Επισκευή Συστημάτων Τροφοδοσίας Κινητήρα : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων (Συ-
μπεριλαμβανομένων των Ανταλλακτικών)

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ/ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑ-

ΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ  CPV
 

Απαιτούμενα Ανταλλα-
κτικά

  

34300000-0: Μέρη και εξαρ-
τήματα για αυτοκίνητα οχή-
ματα και για τους κινητήρες

τους

 20-6672.0002: 2.000,00

   
 

Επισκευή και Συντήρη-
ση

  
50110000-9: Υπηρεσίες επι-
σκευής και συντήρησης μη-
χανοκίνητων οχημάτων και
παρεπόμενου εξοπλισμού

 20-6264.0001: 2.000,00
   
 Σύνολο Ομάδας 4.000,00
 ΦΠΑ 24,00% 960,00
 Απαιτούμενη Δαπάνη 14ης Ομάδας 4.960,00
       

 

  Σύνολο Δαπάνης  χωρίς Φ.Π.Α. 62.310,00
  Φ.Π.Α. 24% 14.954,40
  Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ 77.264,40

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ
52/01.04.2019 τεύχος Α’ "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που  δεν  έχουν  αποκαλυφθεί  (εμπορικό
απόρρητο)  από την παράνομη απόκτηση,  χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016).
Μέτρα  για  την  επιτάχυνση  του  έργου  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  και  άλλες
διατάξεις",  N.  4608/2019  (ΦΕΚ  66/25.04.2019  τεύχος  Α΄)  «Ελληνική  Αναπτυξιακή  Τράπεζα  και
προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και  άλλες διατάξεις» και  4609/2019 (ΦΕΚ 67/03-05-2019,
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τεύχος  Α΄)  «Ρυθμίσεις  Μέριμνας  Προσωπικού  Ενόπλων  Δυνάμεων,  Στρατολογίας,  Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

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», 

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»,

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 άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

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

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

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

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

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

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

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της
με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

την με αριθμ. πρωτ.  Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών.

την  με  αριθμ.  454/2020 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  ορισμού  μελών επιτροπών
διενέργειας – αξιολόγησης. 
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την με αριθμ.  453/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί έγκρισης των εγγράφων της
σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η    14 / 12 /2020  και ώρα 15:00.

(έχει προκριθεί η  προθεσμία δημοσίευσης τουλάχιστον των 10 ημέρων, η οποία είναι η πιο σύντομη
δυνατή, λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή και της άμεσης ανάγκης για τις
συγκεκριμένες παροχές υπηρεσίας επισκευής και τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό ανταλλακτικά.)

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 3/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και  στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   http://www.promitheus.gov.gr ,  όπου  η  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 96871.            .

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

Εφημερίδα:    ΑΛΗΘΕΙΑ    Ημερήσια:         

Εφημερίδα:  ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ   Ημερήσια:          

 Εφημερίδα:  Επικαιρότητα Κυριακής   Εβδομαδιαία:   

   

Η  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)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :   https  ://   www  .  dimoskarditsas  .  gov  .  gr     στην   διαδρομή:   Επικαιρότητα   ►  Διαγωνισμοί ► 

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 τον προμηθευτή/ές που ανακηρύχθηκε/
αν  ανάδοχος/οι,  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  παραστατικών,  και  αναλογικά  βάσει  του
προϋπολογισμού  των  ομάδων  που  κατακυρώθηκαν  σε  αυτόν/ούς,  (παρ.  3  του  άρθρου  4  του  Ν.
3548/07,  η  οποία  προστέθηκε  με  το  άρθρο  46  του  Ν.3801/09  και  παρόλο  που  έχει  καταργηθεί
σύμφωνα με την περ. (35) της παρ.1 του άρθρου 377, παραμένει σε ισχύ με την επιφύλαξη της παρ. 12
του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021).
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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.  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

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.
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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 σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]   

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

  η με αριθμ.  πρωτ. 2020 Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

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 Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 5 ημέρες πριν
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της
παρούσας,  στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.  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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή
των αλλαγών.

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5ης.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

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).Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.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  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής
προσφορών, 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. 

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  από  Τράπεζα  θα  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  σύμφωνα  με  το
συνημμένο στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα 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.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και  των προσωρινών συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  .  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες)  εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  για
ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
για ποσό (  1.246,20 €),

 εφόσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει  για το σύνολο των τμημάτων,  άλλως για ποσό που θα
καλύπτει  ποσοστό  δύο  τοις  εκατό  (2%)  της  εκτιμώμενης  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ  του  τμήματος  ή  των
τμημάτων για το οποίο/τα οποία υποβάλει προσφορά ο οικονομικός φορέας.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑ-

ΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙ-
ΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ

Α/Α           ΤΜΗΜΑΤΑ  

1
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΦΟΡΤΗΓΑ,ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ 6.000,00 120,00

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2   ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ,
ΓΡΕΪΝΤΕΡ, ΣΑΡΩΘΡΑ

3.000,00 60,00

3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3,ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ. 1.200,00 24,00

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4, ΤΡΑΚΤΕΡ 1.600,00 32,00

5
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 , ΔΙΚΥΚΛΑ.

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).       
1.020,00 20,40

6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,  XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).   

2.080,00 41,60

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.000,00 80,00

8
       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ          ΠΛΗΝ       
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΙ 6 ) 10.000,00 200,00

9
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ    ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ )      10.750,00 215,00

10

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΟΛΕΣ  ΟΙ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                              
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                     

2.000,00 40,00

11
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:  ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ) 2.000,00 40,00

12
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ  ΟΛΕΣ  ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ               
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )         2.500,00 50,00

13
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)                    1.000,00 20,00

14

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ :            
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                    
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).    

2.000,00 40,00
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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.

Η 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  για  7  μήνες,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  λοιπούς  προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η 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, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
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  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 

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),
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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
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά
στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθο-
ριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας 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 νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄  266),  όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν την
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αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 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.  Η 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
λειτουργίας, 

(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 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 2.2.9.2 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  η  αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (θ)   η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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

2.2.3.5.  Ο οικονομικός  φορέας  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 
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2.2.3.6. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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.

2.2.3.7. Η 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.

2.2.3.8. 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.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της
προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.5.1 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  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως  δικαιολογητικό
συμμετοχής,  το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών

Σε όλες τις  περιπτώσεις,  όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι  μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
το οποίο υπογράφεται,  το  οποίο είναι  δυνατό να φέρει  μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.3.1  της  παρούσας  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν. 

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

Στην  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

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.  Η
δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται  στο  Τυποποιημένο  Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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 ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

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

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
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φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην
ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να υποβάλει,  επί ποινή
αποκλεισμού, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, υπεύθυνη
δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς, στους οποίους υπάγεται και οφείλει να καταβάλει εισφο-
ρές.

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικο-
νομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσω-
ρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2  α.,  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,
υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

Η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους
εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω  πιστοποιητικού,  αυτό  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
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έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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.

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  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.

δ) Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4,  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι  δεν συντρέχουν  στο πρόσωπό του οι  οριζόμενοι  στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 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 του άρθρου 2.2.4.  (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  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 της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  υπό  ανάθεση
σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει  εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.   Στις  λοιπές περιπτώσεις  τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση  Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  οικονομικού  φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης  σύστασης και  των μεταβολών του νομικού προσώπου,  εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,
πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  οικονομικού
φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  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. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό,  που εκδίδεται  από τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας
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.5. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 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 ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκε-
κριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστο-
ποίησης,  ο  οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δι -
καιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογρα-
φής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυ-
νη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψη-
φιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δή-
λωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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 9 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 ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

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

(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 χαρακτήρα, 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 μονάδος, 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  ηλεκτρονικά  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].  

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  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών,  χωρίς  να  απαιτείται
θεώρηση  γνησίου  της  υπογραφής  ,  με  την  επιφύλαξη  των  αναφερθέντων  στην  τελευταία
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

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 τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2
του ν.  2690/1999 ''Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας'',  όπως τροποποιήθηκε με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 1 παρ. 2 του  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
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  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
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όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79  του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.5.1.  της  παρούσας  διακήρυξης.  Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή  αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

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

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά

 H τεχνική προσφορά περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα :

Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

1. Υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ανάδοχο ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως κι ανεπι-
φύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη  Δήλωση  με  την  οποία  θα  βεβαιώνει  ότι   διαθέτει   ιδιόκτητο κατάλληλο  συνερ-
γείο  για τις υπηρεσίες τοποθέτησης, επισκευής – συντήρησης ελαστικών, με εν ισχύ άδεια λει-
τουργίας, καθώς και ότι το συνεργείο αυτό διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λει-
τουργία του (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι απαιτείται το συνεργείο να είναι εντός
της χωρικής έκτασης του Δήμου Καρδίτσας (εντός των ορίων) δεδομένου ότι σύμφωνα με τον
Ν.2396/8-5-1953 (αριθμ. ΦΕΚ 117 τεύχος Α’) άρθρο 2 και με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 129- 2534/4-2-
2010 (αριθμ. ΦΕΚ 108 τεύχος Β’) άρθρο 9 «…..τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών πρέπει να μην κι -
νούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα
καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία».

3. Στην  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος,  για  την  εκτέλεση  τοποθέτησης, επισκευής – συντή -
ρησης ελαστικών, χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο θα πρέπει να καταθέσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας του ιδίου,  από την οποία  θα  πρέπει  να  προκύπτουν  τα
πλήρη  στοιχεία  αυτού  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιήσει  και  να  συνεργασθεί,    όπως
επωνυμία,   έδρα,   άδεια   λειτουργίας   (να   κατατεθεί   αντίγραφο), τηλέφωνα / Fax , e-mail
επικοινωνίας κλπ.
β)  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  άλλου  αρμόδιου  εξουσιοδοτημένου  οργάνου  του
συνεργείου που θα συνεργαστεί, 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.
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Σημειώνεται ότι απαιτείται το συνεργαζόμενο συνεργείο να είναι εντός της χωρικής έκτασης
του  Δήμου  Καρδίτσας  (εντός  των ορίων)  δεδομένου  ότι  σύμφωνα με  τον  Ν.2396/8-5-1953
(αριθμ. ΦΕΚ 117 τεύχος Α’) άρθρο 2 και με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 129- 2534/4-2-2010 (αριθμ. ΦΕΚ
108 τεύχος Β’) άρθρο 9 «…..τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών πρέπει να μην κινούνται εκτός των
ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το
εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία».

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα ελαστικά θα φέρουν σήμανση CE και είναι πιστοποιη-
μένα με ISO 9001 & 14001 από τις μονάδες παραγωγής τους. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου  με επίσημη
μετάφραση στα ελληνικά ή σε διεθνή αγγλική γλώσσα ότι τα προσφερόμενα ελαστικά παρή-
χθησαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελαστικών και
Ζαντών  ETRTO (European type and technical organization). Η εταιρεία θα πρέπει να είναι FULL
ή  CORRESPONDING MEMBER το  οποίο  θα   διαπιστωθεί  και  από τον  επίσημο  διαδικτυακό
ιστότοπο του ETRTO.

6. Αποδεικτικό εγγραφής μέλους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών. (ΕΜΠΑ)
7. Βεβαίωση συμμετοχής  από ΣΕΔ (σύστημα  εναλλακτικής  διαχείρισης)  για  το κατάστημα  του

υποψηφίου αναδόχου ή του συνεργαζόμενου καταστήματος. 
8. Αποδεικτικό εγγραφής και συμμετοχής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση που θα βεβαιώνει ότι, διαθέτει κινητό συνεργείο  και ότι στην περίπτωση

που όχημα του Δήμου  ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο οδόστρωμα, θα το αποστέλλει για την
αποκατάσταση της βλάβης.

10. Υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχει χρόνο εγγύησης των ελαστικών που δεν θα πρέπει να είναι μι -
κρότερος  των  δώδεκα  (12)  μηνών  από  την  ημερομηνία  παραγγελίας  και  η  οποία  θα
περιλαμβάνει την σωστή λειτουργία τους με εγγύηση χιλιομετρικής απόστασης, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των 10.000Km.

11. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών θα είναι πολύ μικρός, με μέγιστο τις
εικοσιτέσσερις (24) ώρες  από την επόμενη της παραγγελίας,  ενώ για τα ελαστικά  που θα
πρέπει  να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες από την παραγγελία του ελαστικού στον προμηθευτή.

12. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III), το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί ως
εξής:
ΣΤΗΛΗ  Α:  ΔΕΙΚΤΗΣ  ΦΟΡΤΙΟΥ:  Θα  αναγράφεται  συγκεκριμένη  τιμή  από  τα  όρια  τιμών  που
δίδονται
στη μελέτη για κάθε προσφερόμενο είδος.
ΣΤΗΛΗ Β: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Θα αναγράφεται συγκεκριμένη τιμή από τα όρια τιμών που
δίδονται
στη μελέτη για κάθε προσφερόμενο είδος (όπου απαιτείται).
ΣΤΗΛΗ  Γ:  ΜΑΡΚΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ:  Θα  αναγράφεται  η  μάρκα  (εμπορική  ονομασία)  κάθε
προσφερόμενου
είδους.
ΣΤΗΛΗ Δ: ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θα
αναγράφεται  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  εφόσον  τα  προσφερόμενα  είδη  καλύπτουν  πλήρως  όλες  τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές.
 Σημειωτέον ότι η πλήρης συμμόρφωση των ειδών προς τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές
είναι υποχρεωτική.
Οι συμμετέχοντες πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν όλα τα ανωτέρω πεδία
των
στηλών Α, Β (όπου απαιτείται), Γ και Δ όλων των ειδών συνόλου.
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Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2

1. Υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ανάδοχο ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπι-
φύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα μπαταρίες θα φέρουν σήμανση CE και είναι πιστοποι-
ημένα με ISO 9001 & 14001 από τις μονάδες παραγωγής τους. 

3. Αποδεικτικό εγγραφής μέλους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών. (ΕΜΠΑ)
4. Βεβαίωση συμμετοχής  από ΣΕΔ (σύστημα  εναλλακτικής  διαχείρισης)  για  το κατάστημα  του

υποψηφίου αναδόχου ή του συνεργαζόμενου καταστήματος. 
5. Αποδεικτικό εγγραφής και συμμετοχής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι  παρέχει  χρόνο εγγύησης  των ηλεκτρικών συσσωρευτών που  δεν  θα

πρέπει να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγγελίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση  ότι ο χρόνος παράδοσης των  ηλεκτρικών συσσωρευτών  θα είναι πολύ μι-

κρός, με μέγιστο τις εικοσιτέσσερις (24) ώρες  από την επόμενη της παραγγελίας.
8. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III), το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί ως 

εξής:
ΣΤΗΛΗ  Α:  ΜΑΡΚΑ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:  Θα  αναγράφεται  η  μάρκα  (εμπορική  ονομασία)  κάθε
προσφερόμενου είδους.
ΣΤΗΛΗ Β: ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θα
αναγράφεται  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  εφόσον  τα  προσφερόμενα  είδη  καλύπτουν  πλήρως  όλες  τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές.
 Σημειωτέον ότι η πλήρης συμμόρφωση των ειδών προς τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές
είναι υποχρεωτική.
Οι συμμετέχοντες πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν όλα τα ανωτέρω πεδία
των
στηλών Α και Β όλων των ειδών συνόλου.

Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3,4,5,6,7,8

1. Υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ανάδοχο ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως κι ανεπι-
φύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη δήλωση  ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης
ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των
εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά πε-
ρίπτωση. Επίσης, τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την
χρήση για την οποία προορίζονται και σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης του οχήματος ή τμήμα-
τος αυτού από χρήση μη κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, αυτό ανα-
λαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του οχήματος και την αντικατάσταση των με-
ρών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου ανταλλακτικού.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών θα είναι πολύ μικρός,
με μέγιστο τις εικοσιτέσσερις (24) ώρες  από την επόμενη της παραγγελίας, ενώ για τα ανταλ-
λακτικά  που θα πρέπει  να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι παρέχει χρόνο εγγύησης των ανταλλακτικών που δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγγελίας. Κάθε βλάβη που θα πα-
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ρουσιάζεται  μέσα  στο  χρονικό  διάστημα  της  παρεχόμενης  εγγύησης,  οφειλόμενη  σε  κακή
ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις
οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, θα επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματι-
κού ανταλλακτικού, το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας, αλλά και θα αποκαθί-
σταται γενικότερα η όποια φθορά αυτό προξένησε.

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών στο
αμαξοστάσιο του Δήμου, κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας,  που θα προκύπτει μετά από
κάθε συντήρηση του κάθε οχήματος.

6. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τα ανταλλακτικά είναι γνήσια των  εργοστα-
σίων κατασκευής των οχημάτων ή εφάμιλλα σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1400/2002 και
461/2010 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και ανα-
λώσιμα θα φέρουν σήμανση CE. 

8. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί ως
εξής:
ΣΤΗΛΗ Α: ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θα
αναγράφεται  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  εφόσον  τα  προσφερόμενα  είδη  καλύπτουν  πλήρως  όλες  τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές.

Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 9

1. Υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο ανάδοχο ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπι-
φύλακτα τους όρους του διαγωνισμού.

2. Υπεύθυνη  Δήλωση  με  την  οποία  θα  βεβαιώνει  ότι   διαθέτει   ιδιόκτητη επιχείρηση για τις
υπηρεσίες του τμήματος , με εν ισχύ άδεια λειτουργίας εντός της χωρικής έκτασης του Δήμου
Καρδίτσας (εντός των ορίων) δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Ν.2396/8-5-1953 (αριθμ. ΦΕΚ 117
τεύχος Α’) άρθρο 2 και με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 129- 2534/4-2-2010 (αριθμ. ΦΕΚ 108 τεύχος Β’)
άρθρο 9 «…..τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών πρέπει να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοι-
κητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετού-
μενο πρόσωπο ή η υπηρεσία».

3. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί ως
εξής:
ΣΤΗΛΗ Α: ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θα
αναγράφεται  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  εφόσον  τα  προσφερόμενα  είδη  καλύπτουν  πλήρως  όλες  τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές.

Το  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει  να  υπογράφεται,  επί  ποινή αποκλεισμού,  ψηφιακά
από:

- τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)

- το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και

- σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
όπως ορίζεται κατωτέρω. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf.

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

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 τυχόν παράταση αυτής
και δεν αναπροσαρμόζονται.

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

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά,  επί  ποινή  απορρίψεως,  στον  (υπο)φάκελο
«Οικονομική  Προσφορά».  Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει  σχετικό μήνυμα και  ο προσφέρων καλείται να παράγει  εκ νέου του ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf. 

Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει  να  επισυνάψει  ηλεκτρονικά  το  ανωτέρω  έντυπο  σε  μορφή  αρχείου  *pdf   ψηφιακά
υπογεγραμμένο στον (υπο) φάκελο της οικονομικής προσφοράς στο σύστημα, στο οποίο θα έχει
συμπληρώσει την προσφερόμενη τιμή δίπλα στην τιμή μονάδος, καθώς και το σύνολο χωρίς το ΦΠΑ, το
ποσό  του  οποίου  πρέπει  να  ταυτίζεται  με  το  αντίστοιχο  ποσό  (μερικού  συνόλου)  της  ειδικής
ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς  του συστήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλοι οι  υπολογισμοί  θα γίνονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.  Στα δύο (2) δεκαδικά
ψηφία θα γίνονται και οι απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  ΤΟΥ  ΕΣΗΔΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, ψηφιακά
από:

- τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)

- το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και

- σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ή  κατά  παρέκκλιση,  των  απαιτήσεων  της  διακήρυξης,  υποβολής
δικαιολογητικών  του  (υπο)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

Δεν  αναγνωρίζεται,  δεν  θεραπεύεται  εκ  των  υστέρων  και  οδηγεί  υποχρεωτικά  σε  απόρριψη  της
προσφοράς  η  εκ  παραδρομής  υποβολή  δικαιολογητικών  της  οικονομικής  προσφοράς  στον
(υπο)φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά».  Ομοίως,  δεν  αναγνωρίζεται,  δεν
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ
παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή  που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ 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. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  έξι  (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η  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
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.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα  αρχή  δύναται  με  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  εφόσον  η  εκτέλεση  της  σύμβασης
εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των υστέρων από τους οικονομικούς  φορείς  που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 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 2.2.3.3 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.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το  πιστοποιημένο  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  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:

     Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά»  την  τέταρτη  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η  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)  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  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 οργάνου.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  μπορεί  να
συντάσσεται  ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο
εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την
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ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα αρχή 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.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της
Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες
προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω
της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των
αντιστοίχων  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  των  ως  άνω
σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

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  δέκα (10)  ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
και  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  2.2.5.2.  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 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 του τους, κατά τις διατάξεις
του ν. 4250/2014 (Α’ 94).  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν
ηλεκτρονική 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  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν,  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλει  εντός  της  προθεσμίας  της  παρ.  5.3.1  του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την
χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των
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δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται  και  στις περιπτώσεις  που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται  η  προσφορά του προσωρινού  αναδόχου,  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:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., 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
(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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές),
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

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 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω 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 15%
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% 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 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα,  που  δεν  έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες  που  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά.  Τα  έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται  εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, πα-
ρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περί-
πτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτη-
σης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο  της   παραγράφου  4  του  άρθρου  372 του  ν.4412/2016,

β)  κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104  ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά
της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 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  ακολουθείται  η  ίδια,  ως άνω διαδικασία,  για  τον προσφέροντα που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,
δικαιούται  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε  περίπτωση  παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας  «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  κατά  περίπτωση  την  ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-
σφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμ-
βασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 9
του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του α� ρθρου 9
του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομι-
κών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμ-
βασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυ-
γή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασί-
ας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  συζήτηση  της  προσφυγής  και  κοινοποιείται  αυθημερόν  στον
προσφεύγοντα  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε
πρόσφορο  μέσο.  Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου.  Δικαίωμα  άσκησης  των ίδιων
ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως  συμπροσβαλλόμενες  με  την  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω
απόφαση πράξεις  ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης  αναστολής  ή  την  πρώτη  συζήτηση  της  αίτησης
ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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Τέλος,  είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η  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 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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

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. 

Η 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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα II της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

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. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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

4.3.1 Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Η 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 τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπο-
γραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2
και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.
Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της  παραγράφου 4 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016  και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του
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αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου
έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016 .  

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. Η 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. 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. Η 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 2.2.5.2
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. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η  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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η  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.

42

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων).

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

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., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις  ακόλουθες
κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,07% 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. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

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 επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβα-
ση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμ-
βασης.
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλι-
κών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλι-
κών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικα-
τάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμο-
δίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια  των διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  ανάδοχος  και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαι-
τούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις.  Επί της προσφυγής αποφασίζει  το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμο-
δότηση  του  προβλεπόμενου  στις  περιπτώσεις  β΄  και  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται
ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύ-
σης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα
η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή
να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις
παρ.  1  έως  και  6  του  άρθρου  205Α του  ν.  4412/2016.  Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο
Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά με μέγιστο τις εικοσιτέσσερις (24) ώρες  από την
επόμενη της παραγγελίας. 

Ο Δήμος δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στον ανάδοχο σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των
υλικών - εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 203, 216 & 217 τον Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται ποινικές
ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του ίδιου νόμου.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1.  H παραλαβή  των υλικών γίνεται  από επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  του
Δήμου,  με  τον  οποίο/το  οποίο  έχει  υπογραφεί  η  σύμβαση  με  τον  ανάδοχο,  που  συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208  του  ως  άνω  νόμου.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα
διενεργηθεί με: 

α) Μακροσκοπική εξέταση.

β) Χημική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), μόνο εφόσον η Επιτροπή την κρίνει απαραίτητη.

      Μετά  τη  διενέργεια  μακροσκοπικού  ελέγχου  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση χημικής εξέτασης συντάσσεται από την
επιτροπή  παραλαβής,  εκτός  από  το  πρωτόκολλο  μακροσκοπικού  ελέγχου  και  δειγματοληψίας  και
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου τούτου. Μετά την
ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β)  να  παραλάβει  το υλικό  με  παρατηρήσεις  λόγω αποκλίσεων από τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό.

    Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο.

       Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  παραλάβει  το  υλικό  με  παρατηρήσεις,  αναφέρει  στο  σχετικό
πρωτόκολλο  τις  αποκλίσεις  που  παρουσιάζει  αυτό  από τους  όρους  της  σύμβασης  και  διατυπώνει
αιτιολογημένα  τη  γνώμη  της  για  το  ζήτημα  αν  το  υλικό  είναι  κατάλληλο ή  όχι  για  τη  χρήση  που
προορίζεται.  Εφόσον κριθεί  από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση,  ότι  οι  παρεκκλίσεις  του  υλικού  δεν  επηρεάζουν  την  καταλληλότητά  του  και  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  του υλικού,  με ή χωρίς  έκπτωση επί  της
συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά
του  και  δεν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του αποφαινομένου  οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

      

      Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

      Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να
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παραπέμπονται  για  επανεξέταση  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή παραλαβής  ύστερα  από αίτημα  του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν
σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

      Επίσης,  εάν  ο τελευταίος  διαφωνεί  με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν  από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

     Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

     Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η Επιτροπή Παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση
των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016. 

     Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και  εκδίδεται  προς
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την
υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και  εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

     Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και  τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά  πρωτόκολλα.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  από  την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

 Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων για την αξιολόγηση των προσφορών στον διαγωνισμό. Όμως,
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. 

Ομοίως,  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα,  όποτε  κρίνει  σκόπιμο,  να  προβαίνει  σε  ελέγχους  του
προϊόντος  ή/και  των  εγκαταστάσεων  του  αναδόχου.  Η  προσκόμιση  τόσο  των  δειγμάτων  που
καταθέτουν  οι  οικονομικοί  φορείς  σε  περίπτωση  που  τους  ζητηθεί  όσο  και  των  δειγμάτων  των
αναδόχων από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του
Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση
της σύμβασης βαρύνει τους αναδόχους.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  μέχρι  την  λήξη  της  σύμβασης  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2  Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-
κού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήπο-
τε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει
τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-
μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκ-
πτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

6.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  μην  δημοσιοποιεί,  αναπαραγάγει  διακινεί  κ.λ.π.  προσωπικά
δεδομένα που τυχόν έρθουν στην κατοχή του και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που
του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα
Προσωπικά Δεδομένα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΜΕΛΕΤΗ   

 ΜΕ                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III –ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  συντάχθηκε  με  σκοπό  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  και  την  παροχή
υπηρεσιών ,  για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την συντήρηση και επισκευή των όλων των
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου  Καρδίτσας οικ. έτους 2020.

Στη μελέτη προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών,
σε  εξωτερικά  συνεργεία,  όλων  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου  δηλ.  φορτηγών,
απορριμματοφόρων,  υδροφόρων,  πλυντηρίων,  γερανοφόρων,   σαρώθρων,  φορτωτών,  επιβατικών
οχημάτων, ημιφορτηγών, δικύκλων καθώς και των υπερκατασκευών αυτών.

Τα οχήματα του Δήμου Καρδίτσας είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και
διαφορετικών  τεχνολογιών.  Κυρίως  είναι  μεγάλα  οχήματα  (φορτηγά,  μηχανήματα,  κλπ).  Για  τη
συντήρηση  και  επισκευή  τους  απαιτούνται  συνεργεία  επανδρωμένα  με  ράμπες,  ανυψωτικά
μηχανήματα  και  πλήρες  τεχνολογικό  εξοπλισμό.  Επίσης  συνεργεία  που  να  διαθέτουν  το  αναγκαίο
ανθρώπινο δυναμικό (που θα αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει
άμεσα και καθημερινά κάθε όχημα) καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την
τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής.  Επίσης συνεργεία που θα μπορούν να
εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την
εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα προκύψει.

Ο  Δήμος  διαθέτει  συνεργείο  συντήρησης  οχημάτων  το  οποίο  καλύπτει  αρκετές  εργασίες
συντήρησης.  Όμως το  συνεργείο  αδυνατεί  να  επισκευάσει  σύνθετες  βλάβες,  οι  οποίες  όμως είναι
αρκετά συχνές.  Ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα προκύπτει  από το γεγονός ότι  τα οχήματα του
Δήμου είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα σε όχημα και η οποία
απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος.

Με  αυτά  τα  δεδομένα  η  ανάθεση  σε  εξωτερικό/α  συνεργείο/α  είναι  απολύτως  αναγκαία,
προκειμένου να συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί στην
επιτέλεση βασικών λειτουργιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ).

Ο έλεγχος και η αποκατάσταση ορισμένων βλαβών δύναται να γίνεται από τους παρόχους των
υπηρεσιών (κατ' εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν) στο
αμαξοστάσιο του Δήμου, ενώ η συντήρηση και η αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών θα γίνονται στο
συνεργείο των παρόχων των υπηρεσιών. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών  το όχημα θα μεταφέρεται
με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του προς έλεγχο και επισκευή.

Η καταγραφή και τα στοιχεία του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ του Δήμου (όπως
αυτά προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας κλπ) παρατίθενται στο τεύχος της παρούσας μελέτης
(Παράρτημα 1). Επίσης δίνεται ενδεικτικός κατάλογος με το είδος και την περιγραφή των πιθανότερων
απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής για όλα τα οχήματα, πλαίσια και υπερκατασκευές
της μελέτης (Παράρτημα 2).

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωσή τους για και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα
μπορούν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου Καρδίτσας και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία
να εξετάσουν τα προς επισκευή-συντήρηση οχήματα, μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ, για το είδος
και τον τύπο τους, καθώς και για τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα ώστε να εκτιμήσουν
τις  εργασίες  και  τα  υλικά-  ανταλλακτικά  που  τυχόν  θα  απαιτηθούν  για  τη  συντήρηση  ή  για  την
49





επισκευή τους.  Ιδιαίτερη προσοχή θα  πρέπει  να  δοθεί  στους  τύπους  των υπερκατασκευών,  στους
μηχανισμούς που αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Τα οχήματα του Δήμου Καρδίτσας ομαδοποιούνται ως κάτωθι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ, ΣΑΡΩΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΤΡΑΚΤΕΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 : ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :   Οι επιμέρους ομάδες της μελέτης αντιστοιχούν στους κάτωθι κωδικούς CPV κατηγορίες
εργασιών συντήρησης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Κωδικοί CPV

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1:
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ,

ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ                  

50110000-9:   Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2:

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΓΡΕΪΝΤΕΡ,
ΣΑΡΩΘΡΑ.

50110000-9:   Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

3
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  3:

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ.

50110000-9:   Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

4
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  4:

 ΤΡΑΚΤΕΡ  

50110000-9:   Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

5

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  5:

 ΔΙΚΥΚΛΑ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).   

34913000-0: Διάφορα ανταλλακτικά

50115000-4: Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μοτοσικλετών

6

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  6:

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).   

16800000-3  :  Μέρη  γεωργικών  και  δασοκομικών
μηχανημάτων

50530000-9  :   Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανημάτων

7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

34300000-0: Μέρη  και  εξαρτήματα  για  αυτοκίνητα
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οχήματα και για τους κινητήρες τους.

50110000-9:   Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

( ΠΛΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΙ 6 )

34300000-0: Μέρη  και  εξαρτήματα  για  αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες τους.

9

Κ1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,

Κ2) ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ :

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

)

34350000-5: Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

50116500-6: Υπηρεσίες  επισκευής  προσαρμογής  και
ζυγοστάθμισης ελαστικών

10

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

34300000-0: Μέρη  και  εξαρτήματα  για  αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες τους.

50116100-2:Υπηρεσίες  επισκευής  ηλεκτρολογικών
συστημάτων

11

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

34300000-0:  Μέρη  και  εξαρτήματα  για  αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες τους

50110000-9:  Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

12

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ  ΟΛΕΣ  ΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

34300000-0:  Μέρη  και  εξαρτήματα  για  αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες τους

50110000-9:  Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

13

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ :

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)

34300000-0:  Μέρη  και  εξαρτήματα  για  αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες τους

50110000-9:  Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

14

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ : (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).

34300000-0:  Μέρη  και  εξαρτήματα  για  αυτοκίνητα
οχήματα και για τους κινητήρες τους

50110000-9:  Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης
μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  παρεπόμενου
εξοπλισμού

Η  συνολική  εκτιμώμενη  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  για  τη  συντήρηση  και  επισκευή  των
οχημάτων-μηχανημάτων  (εργασίες  και  ανταλλακτικά)   και  προμήθεια  ελαστικών  της  μελέτης
ανέρχεται  στο  ποσό  των  62  .310,00    Ευρώ  (προ  Φ.Π.Α.)  και  στο  ποσό  των    77.264,40    Ευρώ  
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(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%),  για  όλο  το  χρονικό  διάστημα  της  σύμβασης  ή  μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.

Η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου, με το ποσό των    €   για το έτος 2020 θα πραγματοποιηθεί με   Δημοτικούς Πόρους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Κ.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α/Α               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

1

1η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1:

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ,  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ,  ΦΟΡΤΗΓΑ,
ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ                   

20-6264.0001

2

2η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2:

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΓΡΕΪΝΤΕΡ, ΣΑΡΩΘΡΑ.

  20-6264.0001

3

3η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  3:

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ.

 

70.03-6264.0001

4
4η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  4: ΤΡΑΚΤΕΡ
20-6264.0001

5

5η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  5:  ΔΙΚΥΚΛΑ.
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).                                   

20-6672.0002

20-6264.0001

6

6η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   6:
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ             (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).                                    

20-6672.0002

 

20-6264.0001

7
7η Ομάδα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 20-6672.0002

20-6264.0001

8
8η Ομάδα: 20-6672.0002
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ( ΠΛΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΙ 6 )

9

9η Ομάδα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ :

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                               

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ )             

20-6672.0003

20-6264.0001

10

10η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

 ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                            

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                                    

20-6672.0002

20-6264.0001

11

11η Ομάδα:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                                   

20-6672.0002

20-6264.0001

12

12η Ομάδα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ  ΟΛΕΣ  ΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                                   

20-6672.0002

20-6264.0001

13

13η Ομάδα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ : ΟΛΕΣ ΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ                                  

ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)                                                    

20-6672.0002

20-6264.0001

14

14η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ :

 (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                             

 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).                                 

20-6672.0002

20-6264.0001
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Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν
κατά τη λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και  είναι επί το
πλείστον έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του μεγέθους
του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες
βλαβών και αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών- ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη
η προμέτρηση των εργασιών.

Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε δεκατέσσερις (14 ) επιμέρους ομάδες ανά
είδος εργασιών και τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές
μονάδος αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση συνολική  δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά) κάθε ομάδας
και το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει  ότι οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν
επισφαλής αφού δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις εργασίες που θα προκύψουν σε
κάθε  όχημα.  Για  την  εκτίμηση  της  προσυπολογιζόμενης  δαπάνης  επισκευής  και  συντήρησης  των
οχημάτων-μηχανημάτων και υπερκατασκευών ανά ομάδα ελήφθησαν υπ' όψιν, με βάση την εμπειρία
που έχουμε αποκτήσει, οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος ανά ημέρα, η ηλικία
και το ιστορικό του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησης του, οι βλάβες που πιθανόν θα προκύψουν
με την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως απαιτούνται με την
συμπλήρωση ωρών εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την χρήση κλπ..

Η παροχή των υπηρεσιών της μελέτης  αφορά τόσο στην  τακτική συντήρηση όσο και  στην
αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) που
θα παρουσιάσουν τα οχήματα, μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ σε ετήσια βάση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 :  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΦΟΡΤΗΓΑ,

                      ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ.                  

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ CPV

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6264.0001: 150 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα =

6.000,00

50110000-9:  Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμούΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.440,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 7.440,00

   2
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2:   ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΓΡΕΪΝΤΕΡ, ΣΑΡΩΘΡΑ.

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ CPV

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα = 50110000-9:   Υπηρεσίες
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6264.0001:

 

3.000,00

επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.000,00

Φ.Π.Α. 24% 720,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 3.720,00

3
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3:   ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ.

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 70.03-6264.0001:   

30 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=1.200,00

50110000-9:

Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.200,00

Φ.Π.Α. 24% 288,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 1.488,00

4
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4:    ΤΡΑΚΤΕΡ.

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

 20-6264.0001:

  

40 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα

=1.600,00

50110000-9:

Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.600,00

Φ.Π.Α. 24% 384,00
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 1.984,00

5
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  5:   ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

34913000-0: Διάφορα
ανταλλακτικά

50115000-4:

Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης

μοτοσικλετών

20-6672.0002:   1.020,00

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6264.0001:  

15 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα     =
600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1.620,00

Φ.Π.Α. 24% 388,88

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 2.008,80

6
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  6:  ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002:     2.080,00

16800000-3: Μέρη
γεωργικών και
δασοκομικών
μηχανημάτων

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

50530000-9 :   Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανημάτων

20-6264.0001: 19 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα  =
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760,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.840,00

Φ.Π.Α. 24% 681,60

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 3.521,60

 7
η
 ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002: 4.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους.

2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6264.0001:

75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα  =
3.000,00

50100000-6: Υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης

και παρεπόμενες
υπηρεσίες για οχήματα

και συναφή εξοπλισμό

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.680,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 8.680,00

 

8
η
 ομάδα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ( ΠΛΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΙ 6 )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002:    10.000,00 34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους.ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10.000,00

Φ.Π.Α. 24% 2.400,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 12.400,00
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9
η
 ομάδα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 20-6672.0003: 10.750,00 34350000-5: Ελαστικά

ελαφράς και βαρέας

χρήσεως

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 20-6264.0001: 1.000,00

50116500-6: Υπηρεσίες
επισκευής προσαρμογής

και ζυγοστάθμισης
ελαστικώνΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 11.750,00

Φ.Π.Α. 24% 2.820,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 14.570,00

10
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002: 2.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6264.0001: 25 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα

 = 1.000,00

50116100-2:

Υπηρεσίες επισκευής

ηλεκτρολογικών
συστημάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.000,00

Φ.Π.Α. 24% 720,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 10
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 3.720,00
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11
η
 ομάδα:   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:  ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002:  2.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους.

2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6264.0001: 37,5 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα

=1.500,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.500,00

Φ.Π.Α. 24% 840,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 11
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 4.340,00

12
η
 ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ  ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002: 2.500,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6264.0001: 37,5 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα

=1.500,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.000,00

Φ.Π.Α. 24% 960,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 12
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 4.960,00

 

13
η
 ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ).

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002: 1.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6264.0001: 45 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα

=1.800,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.800,00

Φ.Π.Α. 24% 672,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 13
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 3.472,00

14
η
 ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ).

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002: 2.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα και
για τους κινητήρες τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6264.0001: 50 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=2.000,00

50110000-9:  Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.000,00

Φ.Π.Α. 24% 960,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 14
ης

 ΟΜΑΔΑΣ 4.960,00

 ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 62.310,00

Φ.Π.Α. 24% 14.954,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 77.264,40
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Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το
σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-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.

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις
ΔΕΚΑ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (14)  ομάδες  της  μελέτης   (που  περιλαμβάνει  όλους  τους  τύπους  οχημάτων-
μηχανημάτων της σχετικής κατηγορίας του πίνακα της μελέτης και όλα τα είδη εργασιών της σχετικής
ομάδας)  ή  και  για  όλες  τις  κατηγορίες-ομάδες  της  μελέτης,  όχι  όμως  επιλεκτικά  για  επιμέρους
οχήματα- μηχανήματα ή είδη εργασιών της κάθε κατηγορίας.

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  (Δημόσιος  Ηλεκτρονικός  Ανοικτός  Διαγωνισμός)  θα
πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  συστήματος  και
κατόπιν δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο.

Η εκτέλεση της  δημοπρασίας  θα γίνει  με  βάση τους Όρους Διακήρυξης  που θα εγκρίνει  η
Οικονομική Επιτροπή, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  και  με  κριτήριο  επιλογής  «την
χαμηλότερη τιμή» (όπως προκύπτει από την προσφορά με την μεγαλύτερη μέση έκπτωση ανά ώρα
εργασίας και τιμής ανταλλακτικών), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρούσα
μελέτη και την  Διακήρυξη.

Καρδίτσα, 14-09-2020

Οι Συντάκτες Ο Προϊσταμενος Ο Αντ/ρχος

Αναστασίου Χρυσάνθη Ντίνας Ηλίας Αντωνίου Σωτήριος

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός ΔΕ Οδηγών

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος

Μηχανοτεχνίτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Διαδικασία Επισκευής Οχημάτων

Η  διαδικασία  που  θα  εφαρμόζεται  για  την  επισκευή  -  συντήρηση  όλων  των  οχημάτων-
μηχανημάτων  της  μελέτης στα πλαίσια  της υλοποίησης  των συμβάσεων  που  θα υπογραφούν  θα
καλύπτεται   από την  εξουσιοδοτική  διάταξη  του άρθρου 11 του ν.δ.  2396/1953  βάσει  της  οποίας
εκδόθηκε  η  Οικ.3373/390/1975  απόφαση  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  όπως
τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975.  
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Για κάθε όχημα, δίκυκλο, ή υπερκατασκευή που θα υποστεί βλάβη και υπάρχει η δυνατότητα
να αντιμετωπιστεί από το συνεργείο του Δήμου, η εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο θα γίνεται με
την έκδοση «ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από το Γραφείο Κίνησης
του  Δήμου  Καρδίτσας.  Στην  εν  λόγω  «εντολή»  αναγράφονται,  οι  παρουσιαζόμενες  βλάβες.  Το
συνεργείο, όταν το όχημα εισαχθεί σε αυτό, υποχρεούται στην τεχνολογική επιθεώρηση, τον εντοπισμό
των βλαβών, τον προσδιορισμό των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών και τον καθορισμό των
ανταλλακτικών ή των αναλώσιμων που είναι αναγκαία για την επισκευή τους, εκδίδοντας για το σκοπό
αυτό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ». Με βάση  του  «ΔΕΛΤΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»  θα  γίνεται  προμήθεια  των  αναγκαίων
ανταλλακτικών από τον ανάδοχο που προέκυψε. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών θα
γίνεται στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Καρδίτσας ή σε τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία.

 Σε κάθε άλλη  περίπτωση που η βλάβη δεν θα μπορεί να επισκευαστεί  από το συνεργείο του
Δήμου Καρδίτσας,   θα επισκευάζεται  στο συνεργείο του εκάστοτε αναδόχου.   Οι ανάδοχοι  δεν θα
ενεργούν αυτοβούλως, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης
για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή
μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται, θα είναι η εξής:

1. Η  εισαγωγή  του  στο  συνεργείο  του  αναδόχου  θα  γίνεται  με  την  έκδοση  «  ΕΝΤΟΛΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ » από την Υπηρεσία με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης
συντήρησης και εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την εισαγωγή του οχήματος
στο συνεργείο του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρηση του
οχήματος,  τον  εντοπισμό  της  βλάβης  και  τον  προσδιορισμό  των  απαιτούμενων  εργασιών,
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.   Ο ανάδοχος θα συντάσσει                « ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ »,  στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες
εργασίες,  καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα με τις αντίστοιχες δαπάνες
τους.  Σημειώνεται  ότι  οι  δαπάνες των ανταλλακτικών ή των εργασιών θα είναι εκείνες των
επίσημων  τιμοκαταλόγων  ανταλλακτικών  ή  εργασιών,  του  κατασκευαστή  ή  του  επίσημου
αντιπροσώπου οχήματος / υπερκατασκευής ή μηχανήματος, μειωμένες κατά την έκπτωση της
δημοπρασίας.  Για τον  υπολογισμό των απαιτούμενων εργατοωρών θα χρησιμοποιηθούν  οι
πίνακες του παραρτήματος 2. Στην περίπτωση που υπάρχουν εργασίες που δεν περιγράφονται
στο  Παράρτημα  2,  οι  εργασίες  αυτές  θα  αναφέρονται  χωριστά  μαζί  με  τις  απαιτούμενες
εργατοώρες, οι οποίες θα προσδιορίζονται με βάση παραπλήσιες εργασίες του παραρτήματος
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για την προμήθειά
τους απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό είναι δυνατόν να
συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή
αναφοράς επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη του
επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους  ή του εισαγωγέα τους.  

3. Ο Δήμος μπορεί μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του         «
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ », με ή χωρίς ανταλλακτικά από τον ανάδοχο,
να αποφασίσει  να μην προχωρήσει στην αποκατάστασή της και απλώς να καταβάλλει στον
ανάδοχο την αξία της εργασίας έως την φάση της διάγνωσης της βλάβης.

4. Μόνο μετά την   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ  ο
ανάδοχος θα μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής.

5. Μετά δε  την  ολοκλήρωσή τους  θα  συντάσσει  το  ΔΕΛΤΙΟ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  όπου θα
βεβαιώνει  την  καλή  εκτέλεση  των  γενομένων  επισκευαστικών  εργασιών  ή  εργασιών
συντήρησης  και  την  τοποθέτηση  των  συγκεκριμένων  ανταλλακτικών.  Το  Δελτίο  θα
περιλαμβάνει κατά πλήρη και αναλυτικό τρόπο όλα τα ανταλλακτικά, τις εργασίες καθώς και
την τελική δαπάνη τους με βάση επίσημα παραστατικά.
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6. Τέλος, η συντήρηση ή η επισκευή ολοκληρώνεται με την σύνταξη  του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με το οποίο  ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
κατόπιν επιτόπου ελέγχου και δοκιμών η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών,  η
χρήση των ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και η καταλληλότητά του
για την περαιτέρω κυκλοφορία του.

7. Μετά την  επισκευή του  οχήματος  με  την  ολοκλήρωση της  παραπάνω διαδικασίας  και  την
παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ο πάροχος εκδίδει σχετικό τιμολόγιο
παροχής  υπηρεσιών  αφού  η  προέχουσα  σύμβαση  είναι  η  εργασία.  Τα  χρησιμοποιηθέντα
ανταλλακτικά  θα  αναγράφονται  ξεχωριστά  στο  τιμολόγιο  μόνο  αν  ξεπερνούν  το  1/3  της
συνολικής αμοιβής και θα εφαρμόζεται  επί αυτών το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο
πάροχος  με  την  προσφορά  του,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  (παρ.  13.2.2  της
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 3/1992 “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων Π.Δ 186/1992.)

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως
άνω εντύπων θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνοδεύοντας το αντίστοιχο
χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & αναδόχου, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα
διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) & θα είναι δεσμευτική
για  τα  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η  τήρηση  της  παραπάνω  διαδικασίας  είναι  υποχρεωτική   για  την
πληρωμή του αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος:

 έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε
τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την ορθότητα
των  προτεινόμενων  κάθε  φορά  εργασιών,  την  καταλληλότητα  των  προτεινόμενων
ανταλλακτικών,  έτσι  ώστε  να  τηρούνται  οι  προδιαγραφές  κατασκευής  και  λειτουργίας  του
συνόλου  των  οχημάτων  και  να  διασφαλίζεται  η  σωστή  και  μέσα  στα  πλαίσια  των
καθορισμένων προδιαγραφών λειτουργία του τροχαίου υλικού του.

 διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά,
είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.

 δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το χρόνο
τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων οχημάτων,
εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται
στις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  εμφανίζονται  ελαττώματα  κλπ  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει
η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί
να  αγοράσει  τα  καταστραφέντα  ή  ελαττωματικά  υλικά  απ'  ευθείας  από  το  εμπόριο,  να
επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με
κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση
των  αντίστοιχων  μηχανικών  μερών  στην  περίπτωση  που  το  προς  επισκευή  εξάρτημα
αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων.

 Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού
του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

63





 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει  την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν
αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός και εκτός των ορίων του
Δ. Καρδίτσας.

Β.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  του  στόλου  των  οχημάτων-μηχανημάτων  και  υπερκατασκευών
(οχήματα διαφόρων τύπων, με συνεχείς επισκευές και παρεμβάσεις, παλαιών και νέων κατασκευών
και τεχνολογιών, ακόμη και εταιρειών που έχουν παύσει να λειτουργούν) και του πλήθους των ειδών
των εργασιών που θα απαιτηθούν (πιθανές και απρόβλεπτες εργασίες,  πολυπληθής γκάμα,  έκταση
επισκευών) έχει αποδειχθεί από την εμπειρία μας ότι τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή
και συντήρηση των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών βρίσκονται στο εμπόριο ως γνήσια
(των επίσημων κατασκευαστών ή εισαγωγέων/αντιπροσώπων -  διανομέων  του δικτύου διακίνησης
ανταλλακτικών) αλλά κάποια μόνο ως «ανταλλακτικά του εμπορίου» (τρίτων κατασκευαστών).

Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος και λόγω παλαιότητας εάν δεν υπάρχουν ανταλλακτικά
γνήσια  (των  εταιρειών  κατασκευής  ή  εισαγωγής  των  αντίστοιχων  οχημάτων-μηχανημάτων),  ο
μειοδότης μπορεί να προτείνει προς έγκριση, την χρήση ανταλλακτικών του εμπορίου (ανταλλακτικά
τρίτων κατασκευαστών ιδίου τύπου και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια ανταλλακτικά).
Τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των γνήσιων ανταλλακτικών κατά την έννοια του
Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) και άριστης ποιότητας (όχι
διαλογής, όχι μεταχειρισμένα).

 Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  είναι  σε  κάθε  περίπτωση  σε  θέση  να  αποδείξουν  την
γνησιότητα (ή το εφάμιλλο) και την καταλληλότητα των προτεινομένων ανταλλακτικών.  Ο μειοδότης
θα  πρέπει  να  αποδέχεται  με  δήλωση  του  η  οποία  θα  επισυνάπτεται  στην  προσφορά του  ότι  τα
προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται
από  Οδηγίες  της  Ε.Ε.  ή  Νόμους.  Η  μη  απόδειξη  ύπαρξης  της  σήμανσης  CE  για  ανταλλακτικά  και
αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη.  Ανταλλακτικά που
δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών - αντιπροσώπων των
οχημάτων-  μηχανημάτων,  απορρίπτονται.  Επισημαίνεται  ότι  απαγορεύεται  ρητά  η  χρήση
μεταχειρισμένων ή εκ διαλογής ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση.

Με βάση τα παραπάνω τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα είναι γνήσια (της αυτοκινητοβιομηχανίας
που  παράγει  τα  οχήματα)  ή  ΟΕΜ  ανταλλακτικά  (Οriginal  Equipment  Manufacturers)  και  όχι  IAM
ανταλλακτικά  (Independent  After  Market).  Ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  για  το  κάθε
ανταλλακτικό πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργοστάσιο, τη χώρα και το PART NUMBER του
γνησίου και του αντίστοιχου εφάμιλλου, εφόσον προσφέρονται εφάμιλλα, για κάθε ανταλλακτικό που
προσφέρεται.  Έτσι  ο  Δήμος είναι  βέβαιος  ότι  η ποιότητα  και  η  καταλληλότητα με την παραπάνω
περιγραφή  διασφαλίζονται  απόλυτα.  Απορρίπτονται  ανταλλακτικά  που  δεν  είναι  σύμφωνα  με  τις
τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντιστοίχων μηχανικών
μερών τους κατά περίπτωση.

Οι  διαγωνιζόμενοι  στην  προσφορά  πρέπει  να  καταθέσουν  πλήρεις  τιμοκαταλόγους  
γνήσιων  ανταλλακτικών  του  κατασκευαστή  των  οχημάτων  ή  εφάμιλλων  εγκεκριμένων  
απ΄αυτόν,  κάθε   ομάδας  του  προϋπολογισμού  σε  ηλεκτρονική  μορφή  με  δυνατότητα  
αναζήτησης.  Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  αφορά  υπερκατασκευές  των  οχημάτων  ή  
μηχανήματα  έργου,  θα  κατατεθούν  οι  πλήρεις  κατάλογοι  γνήσιων  ανταλλακτικών  του  
κατασκευαστή  της  υπερκατασκευής  ή  του  μηχανήματος  έργου  ή  εφάμιλλων  εγκεκριμένων  
από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Η επιτροπή παραλαβής θα  ελέγχει  εάν  τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  είναι  τα  γνήσια  του
εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος ή εφάμιλλης ποιότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι  δεν  είναι  γνήσια  ή  εφάμιλλα  αυτά  θα  επιστρέφονται  στον  
ανάδοχο.
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Ορισμός  γνήσιου  ανταλλακτικού  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1400/2002  σελ.13
παράγρ  κ.  :  «γνήσια  ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά  της  ίδιας  ποιότητας  με  τα  συστατικά  που
χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις
τυποποιημένες  προδιαγραφές  και  διαδικασίες  που  καθορίζει  ο  κατασκευαστής  του  αυτοκινήτου
οχήματος  για  την  παραγωγή  συστατικών  μερών  ή  ανταλλακτικών  για  το  οικείο  αυτοκίνητο.
Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω
συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά
εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας
με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του
αυτοκινήτου οχήματος»

Ορισμός  ανταλλακτικού  εφάμιλλης  ποιότητας  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1400/2002
σελ.13  παράγρ.  κα.:  «ανταλλακτικά  εφάμιλλης  ποιότητας»: μόνον  τα  ανταλλακτικά  που
κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα
ανταλλακτικά  αυτά έχουν  την  ίδια  ποιότητα  με  τα  συστατικά  μέρη  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη
συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων. Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται τμηματικά
και σύμφωνα με τις ανάγκες».

Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να
αποδείξουν τη γνησιότητα ή την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών
δεν  ανταποκρίνεται  στις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  εμφανίζονται  ελαττώματα  κλπ,  ο
πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αντικαταστήσει  ή  να βελτιώσει  αυτά,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες
διατάξεις,  και  εάν  δεν  συμμορφωθεί  με  αυτό  εντός  οριζόμενης  από  την  Υπηρεσία  προθεσμίας  ή
παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί
να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το
ελαττωματικό  μέρος  και  να  χρεώσει  την  αξία  του  τιμολογίου  στον  πάροχο  με  κράτηση  από  τον
λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε
ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.

Γ.    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας χωρίς
κατασκευαστικά ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και δεν είναι από αναγόμωση.
Τα οχήματα που θα φέρουν τα εν λόγω ελαστικά κινούνται:
Σε αστικά κέντρα.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο.
Στο επαρχιακό δίκτυο και ενδεχομένως σε ιδιαίτερα δυσμενείς  συνθήκες (μαλακά,  λασπώδη  και

ανώμαλα εδάφη).
Βρίσκονται  σε  συνεχή  λειτουργία  με  όλες  τις  κλιματολογικές  συνθήκες  σε  δρόμους  επικλινείς,

λασπώδεις και χωματόδρομους  με "σκληρά εδάφη" και με Κλιματολογικές συνθήκες:
-Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +45 °C.
-Σχετική υγρασία 30% έως 90%.
-Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm.

Τα υπό προμήθεια ελαστικά και αεροθάλαμοι θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές.
Σχετικά  βοηθήματα  είναι  η  προδιαγραφή  E.T.R.T.O.(EUROPEAN  TIRES  AND  RIM  TECHNICAL
ORGANIZATION), και η Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕΟΚ/ 16 Φεβρουάριου 2005 , σχετικά με τα
ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ'
αυτά  και  σύμφωνα  με  τις  τροποποιήσεις  και  συμπληρώσεις  που  ισχύουν σήμερα.  Η  πρώτη ύλη
κατασκευής των ελαστικών να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού.
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Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος
χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt),
οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων.
Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει  υποχρεωτικά να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial),  χωρίς

αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια
(prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας.  Αυτή η πιστοποίηση θα κατατεθεί απαραιτήτως μαζί
με τις προσφορές.
Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα, για γενική χρήση.
Κατά  την  ημερομηνία  παράδοσης  των  ελαστικών  από  το  προμηθευτή  θα  πρέπει  να  μην  έχει

συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (06) έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγή
τους, η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών.
Τα  ελαστικά  θα  πρέπει  να  φέρουν  υποχρεωτικά  ανάγλυφα  ή  έγλυφα  όλα  τα  απαιτούμενα
χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής
(made in ),  κ.λ.π.)  που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους.   Στα πλευρικά τοιχώματα του
ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις
που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 30-9-92. Οι επισημάνσεις
πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν.
Ελαστικά  στα  οποία  δεν  θα  είναι  ανάγλυφα  ή  εγχάρακτα  αποτυπωμένες  οι  προβλεπόμενες
σημάνσεις,  δεν θα γίνονται  δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά περίπτωση επιτροπή
παραλαβής.
Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την ETRTO,
ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ASTM D-518 και ASTM D - 1149 ως προς την
αντοχή τους στο όΖον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους.
Επιπρόσθετα για την απόδειξη της αξιοπιστίας των ελαστικών της  9ης ομάδας, η  προσφερόμενη
μάρκα ελαστικών θα αποτελεί, με ποινή αποκλεισμού, επιλογή κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών
ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών κ.α), ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε
καινούρια οχήματα. Το παρών θα πιστοποιείται από έγγραφο του κατασκευαστή ή της εταιρίας
ελαστικών (Οι εταιρίες  κατασκευαστών ή ελαστικών θα πρέπει να έχουν αντιπροσώπευση στην
Ελλάδα).
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά τους  σχετικούς ελέγχους για τη τήρηση των παραπάνω
όρων  και  το  μακροσκοπικό  έλεγχο  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής,  να  προβεί  στη
τοποθέτηση τους και στην ανάλογη ζυγοστάθμιση τους.
Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και ο

χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες  μετά την παραγγελία της Υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση το συνεργείο εγκατάστασης του αναδόχου θα πρέπει να βρίσκεται  εντός των

ορίων του Δήμου Καρδίτσας.
Η προσφορά  του  αναδόχου  τον δεσμεύει  για  όλη τη  διάρκεια  της  σύμβασης  αποκλειόμενης  κάθε
αύξησης  στη  συμβατική  αξία  των  ελαστικών.  Στην  τιμή  της  προμήθειας  των  ελαστικών  θα
συμπεριλαμβάνεται  η  εργασία  αποκαθήλωσης  (Ξεζαντάρισμα),  η  εργασία  τοποθέτησης  των
καινούργιων ελαστικών (Ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και
προεκτάσεων όπου αυτά απαιτούνται.
Τα ελαστικά επίσωτρα επί ποινή αποκελισμού πρέπει  να συμμορφώνονται:
• με την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα
και  των  ρυμουλκούμενων  τους"  και  την  εθνική  νομοθεσία  (υπ’  αριθ.:  32496/1558/2003  (ΦΕΚ
847Β΄/03)Υπουργική Απόφαση.
• με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  92/93/ΕΟΚ (Υπ.  Απόφαση  29871/24.08.92),  να  φέρουν  την  σχετική
σήμανση (e) , να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα standards της E.T.R.T.O. Στα πλευρικά τοιχώματα
του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σημάνσεις σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, με
επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 30-9-92. Οι
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σημάνσεις  πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη
τελικό  προϊόν.  Ελαστικά  στα  οποία  δεν  θα  είναι  ανάγλυφα  ή  εγχάρακτα  αποτυπωμένες  οι
προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά περίπτωση
επιτροπή παραλαβής
• με τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D - 1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και
δυναμικά,  πρέπει  να  μην  εμφανίζουν  φθορές  στην  επιφάνεια  τους.  
• με τον «δείκτη φορτίου», το «δείκτη ταχύτητας» και τις απαιτήσεις χρήσεως του οχήματος ή να τις
υπερκαλύπτουν
• με τους κανονισμούς καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι παραγωγής  εργοστασίου
χώρας της Ε.Ε ή με την επίβλεψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις
εργοστασίου Ε.Ε της ίδιας με αυτό επωνυμίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού.
• Επιπρόσθετα για την απόδειξη της αξιοπιστίας των ελαστικών της 9ης ομάδας, η  προσφερόμενη
μάρκα ελαστικών θα αποτελεί, με ποινή αποκλεισμού, επιλογή κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών
ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών κ.α), ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε
καινούρια  οχήματα.  Το παρόν θα πιστοποιείται  από έγγραφο του κατασκευαστή ή της  εταιρίας
ελαστικών  (Οι  εταιρίες  κατασκευαστών ή ελαστικών θα πρέπει  να έχουν  αντιπροσώπευση  στην
Ελλάδα).
Τα  υπό  προμήθεια  ελαστικά  θα  είναι  ακτινωτού  τύπου  (radial)  ή  διαγώνια  (συμβατικά)  όπου
απαιτείται, ο τύπος των οποίων θα πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από την ίδια την
εταιρεία  κατασκευής  του.  Αυτή η  πιστοποίηση θα κατατεθεί  απαραιτήτως  μαζί  με  τις  προσφορές.
Η  συνολική  ποσότητα  κάθε  είδους  και  διάστασης  ελαστικού  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου  
κατασκευαστικού  οίκου  και  όχι  διαφορετικών.  Ο  μειοδότης  για  κάθε  ένα  από  τα  είδη  πρέπει  να
υποβάλλει, εάν ζητηθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης. Για
την  εκτέλεση  όλων  των  προβλεπομένων  εργαστηριακών  ελέγχων  της  παρούσας  τεχνικής  
προδιαγραφής υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να διαθέσει τα προβλεπόμενα
όργανα  και  συσκευές.  Σε  αντίθετη  περίπτωση βαρύνεται  με τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και
αποστολής των δειγμάτων προς εκτέλεση των δοκιμών σε άλλα εργαστήρια, καθώς και με τα έξοδα
διενέργειας των ελέγχων και έκδοσης των αποτελεσμάτων. Επί πλέον η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης οποιουδήποτε ελέγχου απαιτηθεί σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο,
εφ’  όσον  αυτό  κριθεί  αναγκαίο,  με  έξοδα  που  θα  βαρύνουν  τον  προμηθευτή.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι
διαθέτουν  εγκαταστάσεις,  στις  οποίες  θα  δύναται  να  σταθμεύουν  και  να  διανυκτερεύουν  βαρέα
οχήματα όπως απορριμματοφόρα, ώστε να εκτελούνται οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών,
χωρίς να ενοχλούνται οι περίοικοι. Η απόσταση των εγκαταστάσεων πρέπει να βρίσκεται σε σχετικά
μικρή απόσταση (έως 15 χλμ) από το Αμαξοστάσιο του Δήμου ώστε να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση για
τις ανάγκες των οχημάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ
Η πρώτη ύλη των αεροθαλάμων, όπου αυτοί απαιτούνται, θα είναι από φυσικό ελαστικό ή συνθετικό

ή μείγμα αυτών πρόσφατης κατασκευής, όχι παλαιότερης των έξι (6) μηνών.
Θα φέρουν βαλβίδα πληρώσεως αεροστεγή, με εξωτερικό κάλυμμα ευθεία ή κεκαμμένη, κατάλληλα

και  στερεά  τοποθετημένη  επ'  αυτών.  Τα  περί  της  βαλβίδας  σημεία  των  αεροθαλάμων  θα  είναι
ενισχυμένα  δια  συγκολλημένου  επ'  αυτών  τεμαχίου  ελαστικού.  Κάθε  αεροθάλαμος  κατά  την
παράδοση, θα είναι επικαλυμμένος καλά με σκόνη συντήρησης και συσκευασμένος.
Θα  προσαρμόζονται  κατάλληλα  στα  μεγέθη  των  ελαστικών  για  τα  οποία  προορίζονται,  και  θα

αναγράφεται ανεξίτηλα τυπωμένα η ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής καθώς και το
μέγεθος τους.
Η όλη επεξεργασία και κατασκευή των αεροθαλάμων πρέπει να είναι, από κάθε άποψη άριστη, χωρίς

κανένα ελάττωμα το οποίο θα επηρέαζε την εμφάνιση ή θα μίκραινε το χρόνο χρήσης τους. Επίσης
όταν θα πρεσάρονται με αέρα και ελέγχονται με νερό δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαρροές ή άλλο
ελάττωμα. Τα ανωτέρω εφόσον ζητηθούν στην παραγγελία ελαστικά με αεροθαλάμους.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α/Α ΤΥΠΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ

ΤΕΜ
ΕΜΠΡ

ΟΣ

ΤΕΜ
ΠΙΣΩ

ΔΙΑΣΤΑΣΕ
ΙΣ

ΖΑΝΤΩΝ

ΤΕΜ
ΖΑΝΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΖΑΝΤΩΝ

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ (€)

1
295/80/R22.5
“High- Way”

Απορριμματο-
φόρο ΚΗΙ 2216 2 4

2.750,00

2 275/70/R22.5
“All Type”

Απορριμματο-
φόρο

ΚΗΙ

4129
2 4 7.5Χ22.5” 6 110,00

660,00

 2.700,00

3
285/70/R19.5
“High- Way” Απορριμματο-

φόρο ΚΗΗ6623 - 4 -

1.900,00

4 305/70/R19.5
“High- Way” Απορριμματο-

φόρο

ΚΗΙ

2217 2

900,00

5 185/65/R14
Όχημα επιβατικό

(Βοήθεια στο
σπίτι)

ΚΗΙ

2237
2 2

320,00

6 185/65/R14
Όχημα επιβατικό

(Βοήθεια στο
σπίτι)

ΚΗΙ

2249
2 2

320,00

7 14.00-24 12
PLU

Γκρέιντερ* ΜΕ48866 2

1.200,00

Σύνολο Δαπάνης : 10.750,00

Φ.Π.Α.: 2.580,00

Σύνολο Δαπάνης με Φ.Π.Α. 24% 13.330,00
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Δ. Δικαιολογητικά Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω δηλώσεις και έγγραφα:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε
πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των όρων της με αριθμό 1 /2020 μελέτης  και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και για όλα τα προσφερόμενα είδη δίδεται εγγύηση τουλάχιστον
ενός (1) έτους.

2) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου του οικονομικού φορέα με τον απαιτούμενο
εξοπλισμό, σχετική με το αντικείμενο της ομάδας που επιθυμούν να συμμετάσχουν, η οποία να
είναι σε ισχύ.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό
που διαθέτει και απαιτείται για την ομάδα ή τις ομάδες που συμμετέχει.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται τον έλεγχο του συνεργείου
τους,  όποτε  η  Υπηρεσία  κρίνει  αυτό  απαραίτητο,  για  να  διαπιστωθεί  είτε  η  ποιότητα  των
χρησιμοποιούμενων  ανταλλακτικών,  είτε  η  εκπαίδευση  και  η  εξειδίκευση  του  τεχνικού
προσωπικού.

5) Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  τα  χρησιμοποιούμενα  ανταλλακτικά  θα  φέρουν
σήμανση  CE.  Αν  ο  ανάδοχος  δε  δύναται  να  αποδείξει  την  ύπαρξη  σήμανσης  CE για  τα
ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί, θα υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση καταλληλότητας
ανταλλακτικών  που  παρέχεται  από  επίσημο  αντιπρόσωπο  ή  διανομέα  των  αντίστοιχων
οχημάτων - μηχανημάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα, που θα πρέπει να συνοδεύεται και
από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, διαφορετικά υποχρεούται σε
άμεση δωρεάν αντικατάστασή τους.

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι, για την περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος και
απαιτηθεί  έλεγχος  σε  εξειδικευμένο  εργαστήριο  για  εξακρίβωση  των  λόγων  αστοχίας  των
υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο.

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα πρέπει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από
τη γραπτή ενημέρωση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνει το εκάστοτε όχημα προς συντήρηση και
επισκευή.

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.  1599/1986 για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών και  
ανταλλακτικών για ένα (1) έτος τουλάχιστον.

9) Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  για  όποια  τυχόν  καινούργια  αυτοκίνητα  και
μηχανήματα έργου προμηθευτεί ο Δήμος (πλέον των αναφερομένων στην Τεχνική Περιγραφή,
σε χρόνο κατόπιν της διακήρυξης) και τα οποία κατατάσσονται (βάση του τύπου τους ή/και της
βλάβης που εμφανίζουν σε ομάδα για την οποία έχει προσφέρει), αυτά θα συντηρούνται για το
χρονικό διάστημα που ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία
του δικτύου της μάρκας  τους (λόγω της σχετικής υποχρέωσης για να παραμένει  σε ισχύ η
εγγύησή τους).

10) Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  σε  περιπτώσεις  όπως  έκτακτα  περιστατικά  
επισκευής (απρόβλεπτες βλάβες),  ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος,  οι  
διαγωνιζόμενοι  θα  παρέχουν  επί  24ώρου  βάσεως  δυνατότητα  μεταφοράς  αδαπάνως  των
οχημάτων στο χώρο τους.

11) Υπεύθυνη  Δήλωση του  Ν.  1599/1986  με  τις  ομάδες  (του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της
μελέτης) για τις οποίες συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Κατάσταση των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόμενου (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές με
την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του
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ποσού,  της  ημερομηνίας  και  του  δημόσιου  ή  ιδιωτικού  παραλήπτη.  Οι  παροχές  υπηρεσιών
αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Εάν είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του ιδ. φορέα ή, εφόσον
τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα.

12) Έκαστος  συμμετέχων  για  τις  ομάδες  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  που  
αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των οχημάτων και μηχανημάτων
του  Δήμου  (οι  οποίες  προκειμένου  να  κατασκευαστούν  απαιτείται  συγκεκριμένη  τεχνική
επάρκεια και τεχνογνωσία), θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει πιστοποιητικά ανεξαρτήτων
φορέων,  που  έχουν  πιστοποιηθεί  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς,  ότι  ο  συμμετέχων
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα  ISO 9001 και  ISO 14001 ή ισοδύναμα /
νεώτερα τους για τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με τη σχετική Ομάδα.

13) Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, ο οικονομικός φορέας θα
πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό εγγραφής σε οικείο Επιμελητήριο της χώρας εγκατάστασής
του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ασκεί  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της
ανάθεσης.

14) Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί  συνεργαζόμενο συνεργείο  για εκτέλεση
κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει :

1.  αντίγραφο  της  άδειας  του  συνεργαζόμενου  συνεργείου  με  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό,  
2. υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να
εκτελέσει  για  λογαριασμό  του  αναδόχου  τις  εργασίες  αυτές,  
3.  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  εκχώρησης  των  εργασιών  από  την  πλευρά  του  αναδόχου,  
4. Υπεύθυνη Δήλωση της αποδοχής από την πλευρά του συνεργαζόμενου συνεργείου και ότι διαθέτει
όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις εργασίες που αναλαμβάνει.

15) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι η κατασκευή των ελαστικών  θα είναι σύμφωνα με την
προδιαγραφή  E.T.R.T.O.  Standards,  (European Type and Rim Technical Organization) και την
Οδηγία  92/23/EOK και  2005/11/ΕOΚ/  16  Φεβρουαρίου  2005  σχετικά  με  τα  ελαστικά  των
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά και
σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.

16) Προσκόμιση πιστοποιητικών από τον προμηθευτή ότι ο κατασκευαστής των ελαστικών είναι
πιστοποιημένος με  ISO. Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτουν
πιστοποιητικό  (σε  ισχύ)  διασφάλισης  ποιότητας  κατά  ISO 9001:  2008,  για  την  κατασκευή
ελαστικών, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης.

17) Πρωτότυπα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  της  κατασκευάστριας  εταιρείας  με  υπεύθυνη
δήλωση του προμηθευτή ότι όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν
δομή «ακτινωτή» (Radial),  χωρίς   αεροθάλαμο  «Tubeless».  Εξαιρούνται  ελαστικά  τα  οποία
σύμφωνα με τον πίνακα ενδεικτικών τιμών πρέπει να παραδοθούν με αεροθάλαμο.

18) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα ελαστικά των φορτωτών , εκσκαφέων φορτωτών και
ισοπεδωτών γαιών θα είναι 12 λινών τουλάχιστον.

19) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προμηθεύσει ελαστικά μόνο καινούργια  και όχι
αναγόμωσης.

20) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι κατά την ημερομηνία παράδοσης - τοποθέτησης των
ελαστικών  από  τον  προμηθευτή  θα  πρέπει  να  μην  έχει  συμπληρωθεί  χρονικό  διάστημα
μεγαλύτερο   των  (06)  έξι  μηνών  από  την  ημερομηνία  παραγωγή  τους,  η  οποία  και  θα
αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών.

21) Υπεύθυνη  δήλωση  του  προμηθευτή  ότι  η  τοποθέτηση  των  ελαστικών  θα  γίνεται  στις
εγκαταστάσεις  του  προμηθευτή ή  σε  συνεργαζόμενο  με  τον  προμηθευτή εξουσιοδοτημένο
συνεργείο επισκευής ελαστικών σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από
την πόλη της Καρδίτσας. Σε αντίθετη περίπτωση τα έξοδα μετακίνησης του οχήματος προς το
συνεργείο θα βαρύνουν τον ίδιο.

22) Υπεύθυνη  δήλωση   του  προμηθευτή  ότι  θα  παρέχει  εγγύηση  καλής  (  εκτός  φυσιολογικής
φθοράς ) λειτουργίας δύο (2) ετών για τα ελαστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
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23) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι δεσμεύεται για την διαθεσιμότητα του τοποθετημένου
ελαστικού (διάσταση - πέλμα και χάραξη πέλματος ) για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία
της τοποθέτησης του στο όχημα.   

24) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα ελαστικά που θα αντικαθίστανται θα επιστρέφονται
στο  Αμαξοστάσιο  του  Δήμου,  όπου  θα  φυλάσσονται  για  σύντομο  χρονικό  διάστημα,
προκειμένου να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την καταστροφή τους.  

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

Το αυτό ισχύει  και σε περίπτωση που διαπιστωθεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
ο

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Καρδίτσας να
προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και ελαστικών για την συντήρηση και επισκευή
των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών
επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

            Η ανάθεση και εκτέλεση του διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ'
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

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

 τον  Ν.2286/95  –  ΦΕΚ  Α19  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  
συναφών θεμάτων»,

 το ΠΔ60/2007,

 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»,

 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»,

 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»,

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

 του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133

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

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 του Ν.  4496/2017 (Α'  170/08.11.2017) Τροποποίηση του Ν.  2939/2001 για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση
θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

 του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου»  (ΦΕΚ  Α'  117)  και  της  κατ'  εξουσιοδότηση  του  άρθρου  11  αυτού  εκδοθείσας  οικ.
3373/390/20.03.1975  απόφασης  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  «Περί  καθορισμού
διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών  και  προμήθειας  καυσίμων  και
λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53»
(Φ.Ε.Κ. Β' 349), όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β' 489).

 του Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97Α'/25-06-2010),  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα
και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93.

 της  Απόφασης  οικ.  15085/593  (ΦΕΚ  1186  Β'/  25-08-2003)  περί  «Κανονισμού  Ελέγχων
Ανυψωτικών Μηχανημάτων».

 των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκ  δοθεισών  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.

ΑΡΘΡΟ 3
ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία είναι:

I. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

II. Η Παρούσα μελέτη.

III. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

IV. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
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ΑΡΘΡΟ 4
ο

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Τα οχήματα-μηχανήματα-εξοπλισμός κλπ ανά ομάδα της μελέτης τα οποία πιθανόν να τύχουν
της ανάγκης συντήρησης και επισκευής αναφέρονται σε πίνακα του τεύχους της μελέτης (Παράρτημα
1). Οι αριθμοί πλαισίου οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισμό
των τύπων των οχημάτων-μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ 5
ο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οι
οποίες να απαιτούν και χρήση ανταλλακτικών για την αποπεράτωσή τους έχουν συμπεριληφθεί σε
δεκατέσσερις (14) ομάδες.

Οι κυριότερες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν καθώς και οι ώρες που απαιτούνται ανά
είδος επισκευής δίδονται ενδεικτικά, ομαδοποιημένες ανά ομάδα, στο Παράρτημα 2 της μελέτης.

Οι προαναφερόμενες βασικές  ομάδες επισκευών και οι  επιμέρους ενδεικτικές εργασίες  δεν
αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Ο πίνακας περιλαμβάνει  τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού
κόστους κάθε εργασίας, προ ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών.

Το κόστος εκτέλεσης κάθε συγκεκριμένης εργασίας (ως τιμή μελέτης ή ως τιμή προσφοράς
αντίστοιχα)  αποδίδεται  από  το  γινόμενο  των  απαιτούμενων  εργατοωρών  (όπως  αναφέρονται  στο
παράρτημα 2 της μελέτης) επί την τιμή εργατοώρας της μελέτης ή της προσφοράς αντίστοιχα.

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2 της μελέτης αλλά μπορεί να
προκύψουν  και  δεν  μπορούν  να  προβλεφθούν  κατά  τη  διάρκεια  εκπόνησης  της  μελέτης,  θα
τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο
της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 6
ο

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  -  υπηρεσίας,  μετά  την  κατά  το  νόμο  έγκριση  του  
αποτελέσματος  αυτής,  υποχρεούται  να  προσέλθει  σε  ορισμένο  τόπο  και  χρόνο,  εντός  
καθορισμένης  βάσει  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  της  διακήρυξης  προθεσμίας  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή του, για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει, εφόσον απαιτείται την  εγγύηση
καλής  εκτέλεσης  αυτής.  Η ισχύς  της  σύμβασης άρχεται  από την ημερομηνία  υπογραφής της  και
ολοκληρώνεται στις 31-12-2020  με δυνατότητα παράτασης ΤΡΙΩΝ (μηνών) εφόσον δεν εξαντληθεί
το  σύνολο  του  προϋπολογισμού  ή  μέχρι  εξαντλήσεως  του  συμβατικού  ποσού.  
Επίσης  για  δικαίωμα  τροποποίησης  ή  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  έχει  ισχύ  ο  Ν.  
4412/2016 (άρθρο132), όπως ισχύει.

Κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας,  θα  
γίνεται τμηματική παράδοση και πληρωμή των ειδών της σύμβασης.  

Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  ή  των  συμβάσεων  που  θα  προκύψουν  είναι  η  πλέον  
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής.  Οι  διαγωνιζόμενοι  για  να  
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αναδειχθούν  προμηθευτές,  θα  προσφέρουν  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  (χαμηλότερη  τιμή),  για  το  
σύνολο  των  ειδών  κάθε  Ομάδας  ανταλλακτικών  (για  κάθε  Ομάδα  μπορεί  να  δοθεί  διαφορετικό  
ποσοστό έκπτωσης),  στις τιμές του πίνακα κόστους ενδεικτικών τιμών ανταλλακτικών κάθε Ομάδας
(συννημένος  στην  παρούσα  μελέτη).  Το  ποσοστό  αυτό  θα  εφαρμόζεται  και  επί  των  ειδών  του
κατατιθεμένου  τιμοκαταλόγου γνήσιων  ή εφάμιλλων ανταλλακτικών,  για τα ανταλλακτικά που δεν
περιλαμβάνονται  στον  πίνακα  κόστους  ενδεικτικών  ανταλλακτικών  της  κάθε  ομάδας.   
Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  θα  διενεργήσει  ελέγχους  για  να  διαπιστώσει  αν  οι  τιμές  στους  
τιμοκαταλόγους που θα καταθέσει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος είναι εναρμονισμένες με τις τιμές  
της  αγοράς  (κυρίως  διαδικτυακή  έρευνα  με  χρήση  κωδικών  ανταλλακτικών  (ΟΕΜ)  Original  
Equipment  Manufacturer).  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  μεγάλες  αποκλίσεις  (τιμές  ΟΕΜ  και  
τιμοκαταλόγου  υποψήφιου  αναδόχου  σε  ποσοστό  πάνω  από  200%)  στον  τιμοκατάλογο  του  
προσωρινού  μειοδότη,  η  Επιτροπή  μπορεί  να  ζητήσει  πρόσθετους  τιμοκαταλόγους  για  την  
αντίστοιχη Ομάδα, έτσι ώστε οι νέες τιμές να προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

Σε  κάθε  διακριτή  τιμολόγηση  θα  γίνεται  λεπτομερής  έλεγχος  από  την  αρμόδια  Επιτροπή,  στο  
απόσπασμα  τιμοκαταλόγου  που  θα  επισυνάπτεται  και  σε  περίπτωση  που,  μετά  από  έλεγχο  των  
τιμών τιμοκαταλόγου και  της  τιμολόγησης  των ανταλλακτικών της κάθε παραγγελίας,  διαπιστωθεί  
ότι η δεύτερη μετά την έκπτωση, κυμαίνεται σε ποσοστό πάνω από 200% από τις τιμές της αγοράς,
μπορεί να ζητηθεί κατά περίπτωση από τον ανάδοχο συμπληρωματική έκπτωση, μετά από αμοιβαία
συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, για την εξομάλυνση της τιμολόγησης με τις κοινά αποδεκτές τιμές
της αγοράς.  Η μη συμμόρφωση με την εν λόγω διαδικασία ενδέχεται να αποτελέσει λόγο ακύρωσης
της παραγγελίας ή επιστροφής των συγκεκριμένων υπό προμήθεια ειδών, ενώ η κατ΄εξακολούθηση
υπερβολική τιμολόγηση  ενδέχεται  να θεωρηθεί  αντισυμβατική  συμπεριφορά και  να  επιφέρει  στον
ανάδοχο τις κυρώσεις των άρθων 73,  203 και 218 του Ν.4412/2016. Η προσφορά που θα υποβληθεί
κατά την δημοπρασία δεσμεύει  τον προμηθευτή  μέχρι  περαιώσεως  της  προμήθειας  ανεξάρτητα
τυχόν ανατιμήσεων.

Άρθρο 7
ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

α)  Εγ  γύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της
εκτιμώμενης  αξίας  του  τμήματος  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  εκτός  του  ΦΠΑ στο  οποίο  θα
συμμετάσχει  ο προσφέρων,  με ανάλογη στρογγυλοποίηση  (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). 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. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει  την προσφορά του κατά τη
διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα
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προβλεπόμενα  από  την  παρούσα  δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή  της
σύμβασης.

β)Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά την οριστική ποσοτική και  ποιοτική  παραλαβή  του
αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8  
ο
   :  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ    

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να  καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση,  με την οποία  
θα  πρέπει  να  εγγυώνται  ότι  η  κατ’  ελάχιστον  προσφερόμενη  εγγύηση  των  χρησιμοποιούμενων  
ανταλλακτικών  και  των  παρεχόμενων  επισκευαστικών  εργασιών  θα  πρέπει  να  είναι  κατ’  
ελάχιστον  ένα  (1)  έτος  (εφόσον  προκύπτει  ότι  η  πρόωρη  φθορά  ή  υποβάθμιση  της  
λειτουργίας  δεν  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  φορέα  ανάθεσης).  Η  ανωτέρω  εγγύηση  νοείται,  
ως  η  χωρίς  χρέωση  και  άμεση  αποκατάσταση  /  επισκευή  του  οχήματος  ή  του  μηχανικού  
μέρους  που  είχε  αρχικώς  επισκευασθεί  και  εμφάνισε  εκ  νέου  αστοχία  στη  λειτουργία  του,  είτε  
εξ’  αφορμής  του  υλικού,  είτε  εξ’  αφορμής  της  εργασίας  αυτό  καθ’  αυτό.  Σε  αντίθετη  
περίπτωση επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 9
ο

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου εξέρχονται από τα αμαξοστάσια του Δήμου και κινούνται
καθημερινά εντός των ορίων της έδρας του Δήμου Καρδίτσας. Ως εκ τούτου το κάθε όχημα δύναται να
βρίσκεται ανά πάσα στιγμή είτε στο αμαξοστάσιο, είτε σε σημείο εντός των ορίων του Δήμου.

Επιβάλλεται η άμεση και ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών επισκευής και συντήρησης
από πλευράς των παρόχων, ώστε να είναι όλα τα οχήματα έτοιμα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στις
περισσότερες των περιπτώσεων ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 48 ώρες (εκτός από τα
Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες  αργίες  )  από την ανάθεση της υπηρεσίας,  εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά στην εκάστοτε έγγραφη εντολής επισκευής, λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας της
βλάβης.

Επίσης  επιβάλλεται  οι  εγκαταστάσεις  των  συνεργείων  όλων  των  παρόχων  να  βρίσκονται,
ανεξάρτητα από την έδρα της κάθε επιχείρησης, εντός του Δήμου Καρδίτσας, ώστε να εξασφαλίζεται η
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άμεση μεταφορά του οχήματος- μηχανήματος, η δυνατότητα μετάβασης στο εκάστοτε συνεργείο των
αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων της υπηρεσίας και των μελών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου για
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας επισκευής του οχήματος με τα μικρότερα δυνατά
κόστη και η ταχύτερη παράδοση για επαναλειτουργία μετά την συντήρηση-επισκευή.

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  μεταβεί  ανά  πάσα  στιγμή  σε  οποιοδήποτε
σημείο απαιτηθεί προς έλεγχο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής του
κάθε οχήματος ή μηχανήματος όταν παρουσιάζει έκτακτες μικρές βλάβες.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει  όχημα κινητού συνεργείου πλήρως
εξοπλισμένο για να επεμβαίνει άμεσα για τις αποκαταστάσεις έκτακτων, μικρών βλαβών εντός 3
ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή για την μεταφορά (περισυλλογή) των
προς επισκευή ακινητοποιημένων οχημάτων ή μηχανημάτων κλπ από το αμαξοστάσιο του Δήμου ή
από οποιοδήποτε άλλο σημείο  προς τις εγκαταστάσεις του συνεργείου του.

Επισημαίνεται ότι ο πάροχος υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να αναλάβει με
δικά του μέσα και δαπάνες την μεταφορά του κάθε οχήματος-μηχανήματος στο συνεργείο του για τον
έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης, στην περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης
ή ατυχήματος στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή στον δρόμο εντός ορίων του Δήμου Καρδίτσας αλλά και
εκτός αυτών, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν κρίνεται  από την υπηρεσία ασφαλή ή δυνατή η
μεταφορά του με οδήγηση του οχήματος.

Στην  διάρκεια  όπου  το  όχημα  βρίσκεται  στον  χώρο  του  παρόχου,  αυτός  είναι  κύρια  &
αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  είδους  ζημιά  που  πιθανόν  θα  γίνει  από  υπαιτιότητα  του
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση,
μερική ή ολική για το Ζημιωθέν όχημα.

Τα παραδοτέα (οχήματα από επισκευή ή συντήρηση, εξαρτήματα κλπ) θα παραδίδονται σε
υπάλληλο του Δήμου από τις εγκαταστάσεις του παρόχου, ή εναλλακτικά θα παραδίδονται από τον
ανάδοχο στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Γενικά τα όποια κόστη μετακίνησης και μεταφοράς απαιτηθούν
προκειμένου για την παροχή των υπηρεσιών της μελέτης βαρύνουν τον πάροχο.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  διαρκώς  το  αναγκαίο  προσωπικό  για  έκτακτες
αποκαταστάσεις βλαβών αλλά και τον προγραμματισμού των συντηρήσεων, ώστε να διατηρείται σε
ικανοποιητικό επίπεδο ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων.

Στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να
υποβάλει  εγκαίρως,  έγγραφες  επισημάνσεις  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  τυχόν  έκτακτες
παρεμβάσεις που απαιτούνται.  Στον γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας εντάσσεται η υποχρέωση του
αναδόχου  να  εντοπίζει  έγκαιρα  οποιαδήποτε  οπτική  ή  ακουστική  ένδειξη  δυσλειτουργίας.  Σε
περίπτωση  αναγκαιότητας  άμεσης  διακοπής  της  λειτουργίας  του  οχήματος  ενημερώνει  και
προγραμματίζει τον χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης.

Η εκτέλεση όλων των ζητούμενων εργασιών  θα γίνεται  από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό  του
αναδόχου. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει και
να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με όλα τα οχήματα που επισκευάζει - συντηρεί και
στο οποίο να καταγράφονται (με κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος τους) όλες οι επισκευές και
όλα τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά-υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. Το αρχείο αυτό θα
είναι  διαθέσιμο  ανά  πάσα  στιγμή  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  η  οποία  θα  έχει  τη  δυνατότητα
αντιγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών
διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με
τις εργασίες που αναλαμβάνει,  καθώς και περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το
απασχολούμενο προσωπικό και περί μη απασχόλησης και εκμετάλλευσης ανασφάλιστου προσωπικού
και ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας. Ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.
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Καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξένησε ο
ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του
δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
τα αντίστοιχα άρθρα της συγγραφής υποχρεώσεων και να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αποδείξει
ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και βεβαιώσει με την υποβολή της
προσφοράς του.

Ειδικότερα :

Ο ανάδοχος οφείλει  :

Να  αποδέχεται  τον  έλεγχο  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου  στις  εγκαταστάσεις  του
συνεργείου  του  όποτε  αυτό  κριθεί  απαραίτητο,  χωρίς  εκ  των  προτέρων  ενημέρωση,  και  σε  κάθε
περίπτωση την παρουσία των αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων ή της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου
κατά τον έλεγχο και επισκευή οχήματος εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου του παρόχου.

Να διαθέτει Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ' ελάχιστον για κάλυψη
κινδύνων  πυρός  και  κλοπής  για  την  επιχείρηση  που  θα  καλύπτει  τα  προς  επισκευή  οχήματα-
μηχανήματα  κλπ  που  θα  βρίσκονται  για  εκτέλεση  εργασιών  εντός  των  εγκαταστάσεων.  Το
πιστοποιητικό  θα  πρέπει  να  είναι  εν  ισχύ  και  οφείλει  να  προβαίνει  εγκαίρως  σε  ανανεώσεις  των
σχετικών ασφαλιστήριων συμβολαίων και αποκλείεται κάθε περίπτωση να μείνει ανασφάλιστο όχημα
ή  μηχάνημα  προς  επισκευή-  συντήρηση  εντός  των  εγκαταστάσεών  της  τουλάχιστον  για  κινδύνους
πυρός και κλοπής.

Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  χρησιμοποιήσει  συνεργαζόμενο  συνεργείο  για  εκτέλεση
κάποιων εργασιών της ομάδας που συμμετέχει είναι ο ίδιος κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος και
έχει  την  πλήρη ευθύνη για  την  παροχή των υπηρεσιών από την  συνεργαζόμενη  επιχείρηση (ορθή
εκτέλεση εργασιών και χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών) έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί τα γνήσια ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής
ή  εισαγωγέας  /  επίσημο  δίκτυο  διακίνησης  ανταλλακτικών  του  οχήματος,  μηχανήματος  ή
υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, λόγω ειδικών συνθηκών και
κατόπιν  της  σύμφωνης  γνώμης  της  αρμόδιας  Επιτροπής  ή  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  η  χρήση
ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών αυτά θα είναι εφάμιλλα των γνήσιων ανταλλακτικών κατά την
έννοια  του  Κανονισμού  (ΕΚ  αριθ.  1400/2002  ή  του  αναθεωρημένου  ΕΚ  αριθ.  461/2010)  ,  άριστης
ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται  και  θα  συνοδεύονται  (για  όποια  από  αυτά  απαιτείται  και  δεν  εξαιρούνται  της
υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή θα έχουν σήμανση CE.

Σε κάθε περίπτωση που προκληθεί βλάβη του οχήματος, μηχανήματος ή υπερκατασκευής ή
τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, ο πάροχος
αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την υποχρέωση της δωρεάν επισκευής του και αντικατάστασης του μερών
που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου ανταλλακτικού. Εφόσον από τη χρήση του
ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα
του Δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να
υποβληθεί πρόστιμο το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που
προκάλεσε.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  καταβάλει  το  πρόστιμο  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  όλες  τις  νόμιμες
συνέπειες.

Καθ'  όλον  τον  χρόνο  της  εγγύησης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  επισκευάσει  με  δική  του
δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα
οφείλεται  σε  ευθύνη  του.  Επίσης,  η  εγγύηση  αυτή  νοείται  ως  η  χωρίς  χρέωση  άμεση  επισκευή

78





οχήματος  ή  μηχανικού  μέρους  που  καταρχήν  επισκευάστηκε  και  κατόπιν  παρουσίασε  ξανά  βλάβη
εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.

Σε  κάθε  περίπτωση  κατά  την  οποία  πάψουν  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  να  ισχύουν
κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ή από όσες άλλες αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα
άρθρα  των  συγγραφών  υποχρεώσεων  ή  αν  δεν  τηρούνται  από  τον  πάροχο  οι  υποχρεώσεις  που
αναγράφονται στα τεύχη της μελέτης,  στους όρους διακήρυξης ή στη Σύμβαση ο Δήμος μπορεί να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 10 
ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο  χρόνος  παροχής  των  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής  από  τον  ανάδοχο,  θα  είναι  
κατά  μέγιστο  τρεις  (3)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  εισαγωγή  των  οχημάτων  στο  συνεργείο  (για  
συνήθεις  βλάβες).  Εάν  δεν  είναι  δυνατή  η  επισκευή  μέσα  σε  χρόνο  τριών  (3)  ημερών,  εφόσον  
συντρέχουν  ειδικοί  λόγοι  και  μη  εξαρτώμενοι  από  τον  ανάδοχο,  τότε  θα  ενημερώνει  την  
αρμόδια  επιτροπή  η  οποία  θα  εγκρίνει  παράταση  ή  μη  της  παραπάνω  περιόδου.   Εάν  ο  
ανάδοχος  καθυστερήσει  αδικαιολόγητα  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  πέραν  της  
προαναφερθείσης  προθεσμίας  δύναται  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου,  ολόκληρο  του  ποσό  δε   της  εγγυήσεως  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου,  σύμφωνα  με  
τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για την εργασία του όπως προβλέπεται στην
παρούσα  μελέτη.  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 Επιτροπή για τυχόν στοιχεία
του  που  χρειάζονται  αντικατάσταση  λόγω  βλάβης  ή  φθοράς.    
Κατά  τον  έλεγχο  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  εξετάζονται  αν  ανταποκρίνονται  απόλυτα  
και  διαπιστώνονται  οι  τυχόν  γενόμενες  φθορές,  ζημιές  κλπ.  λόγω  πλημμελούς  επισκευής  
κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη επισκευή τους. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε τρεις (3)
ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε διόρθωση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών
επισκευαστικών εργασιών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών
ή τη μείωση του τιμήματος.   

ΑΡΘΡΟ 11 
ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Λόγω  του  ότι  τα  οχήματα  του  Δήμου  εκτελούν  κοινωφελές  έργο,  θα  πρέπει  οι  χρόνοι  
παράδοσης  των  κοινών  ανταλλακτικών  να  είναι  πολύ  μικροί,  με  μέγιστο  τις  τρείς  (03)  
εργάσιμες  ημέρες  από  την  επόμενη  της  παραγγελίας  και  για  αυτά  τα  οποία  θα  πρέπει  να  
παραγγελθούν  στο  εξωτερικό  από  τους  ανάδοχους  ο  χρόνος  θα  συμφωνείται  με  την  αρμόδια  
επιτροπή, εκτός ιδιαιτεροτήτων.

Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα παραδοθέντα υλικά, σε περίπτωση πρόκλησης 
βλάβης που οφείλεται σε αστοχία υλικού, αυτός αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την 
αποκατάσταση της βλάβης, ήτοι την αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από 
την χρήση του ακατάλληλου υλικού. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, της 
μεταφοράς (με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή ή μισθωμένα από αυτόν) και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

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) 
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οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών 
κ.λπ.) που θα του ζητηθούν. Ο Δήμος θα παραγγέλνει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται βάση των 
πραγματικών του αναγκών και στον πραγματικό χρόνο. Η προσωρινή παραλαβή των ανταλλακτικών θα 
γίνεται από την επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής προτείνει την τέλεια 
απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή ανταλλακτικών.

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός 
της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 
αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
αναδόχου. Μετά τη πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης, ενεργείται βάσει των κείμενων 
διατάξεων η οριστική παραλαβή ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 12 
ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  στο Διαγωνισμό για  6 ΜΗΝΕΣ  από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κατά  το  διάστημα  που  ισχύουν  οι  προσφορές  ο  δήμος  μπορεί  να  καλέσει  τον  προκριθέντα
διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τους
όρους της παρούσας διακήρυξης και των ειδικών όρων.

Ο διαγωνιζόμενος  δε δύναται  κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει  την
ακύρωση  αυτής  ή  επιστροφή  της  εγγυητικής  επιστολής  ή  οποιαδήποτε  μεταβολή  των  όρων
προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  Σε  περίπτωση που ο χρόνος της προσφοράς λήγει  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους Προσφέροντες,
δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, και να ζητήσει παράταση της διάρκειας ισχύος
της προσφοράς και αντίστοιχα της εγγύησης συμμετοχής. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν
μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης
ισχύος των προσφορών τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

ΑΡΘΡΟ 13
ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  των  συμβάσεων  της  
παρούσας  μελέτης  απαιτείται  να  ασκούν  συναφή  επαγγελματική  δραστηριότητα.   Οι  οικονομικοί
φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή
πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,
απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι
εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Εμπορικό
Επιμελητήριο.  Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων η  παραπάνω  απαίτηση  θα  πρέπει  να
καλύπτεται  από όλα τα μέλη της ένωσης.  Η  τεχνική  και  επαγγελματική  επάρκεια  του οικονομικού
φορέα, όσον αφορά το εν λόγω κριτήριο θα αποδεικνύεται με κατάλογο των συμβάσεων προμηθειών
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που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, υποχρεωτικά συνοδευόμενος (επί ποινή
αποκλεισμού)  απόβεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης.   Σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  του  Ν.4412/2016  οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν να  αποκλείουν  από τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης  οποιονδήποτε  οικονομικό  φορέα  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, όπως αυτές αναλύονται στα άρθρα 203, 206 και 207 του
ίδιου νόμου.

Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται :

α) να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  Αρχή  παροχής  ψηφιακής
υπογραφής και

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής όπως
αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες
αιτούνται  μέσω  του  Συστήματος  την  εγγραφή  τους  στον  σύνδεσμο  «Εγγραφείτε  ως  οικονομικός
φορέας»  παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του.  Το
αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω  του
Συστήματος.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (καθώς &
κοινοπραξίες  αυτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά)  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  που  έχουν
συσταθεί  σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ και  έχουν την καταστατική τους
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο
εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
συνήφθη  στο  πλαίσιο  των  διαπραγματεύσεων  του  Γύρου  της  Ουρουγουάης  (GATT)  και  που
λειτουργούν νόμιμα.

Στην περίπτωση Κοινοπραξιών δεν απαιτείται οι Προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
από την κοινοπραξία,  η οποία θα ανακηρυχθεί  ως Προσωρινός  Ανάδοχος,  πριν  την υπογραφή της
Σύμβασης, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής :

(α) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ

(β)  να  έχει  περιβληθεί  τη  μορφή  εταιρείας  του  εμπορικού  δικαίου,  συσταθείσας  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του εμπορ. νόμου.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής,
αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης.

Επισημαίνεται  ότι  κάθε  Διαγωνιζόμενος,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  δεν  μπορεί  να  μετέχει  σε
περισσότερες της μιας Προσφορές και να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία
εταιρείες  ή κοινοπραξίες,  ούτε να συμμετάσχει  χωριστά για τον εαυτό του και  να εκπροσωπεί και
εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει
προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες της μελέτης.

Συγκεκριμένα  ο  συμμετέχων στο διαγωνισμό  (με  μία  από τις  ανωτέρω μορφές)  μπορεί  να
είναι :

1. κατασκευαστής / εισαγωγέας / επίσημη αντιπροσωπεία - διανομέας του επίσημου δικτύου
στη χώρα  για θέματα επισκευών -  συντήρησης  και  διακίνησης  ανταλλακτικών ή ελαστικών
όλων των οχημάτων-  μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της ομάδας 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

81





2.  συνεργείο επισκευής όλων των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της ομάδας 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.

Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες  θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής του αντίστοιχου άρθρου των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και νόμων της ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της νομοθεσίας του κράτους-μέλους της
καταστατικής τους έδρας, και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές  για την
παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Άρθρο 14 
ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από
τις  δεκατέσσερις  (14)  ομάδες  της μελέτης  (που περιλαμβάνει  αντίστοιχα όλους τους  τύπους των
οχημάτων/μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της ομάδας όπως περιλαμβάνονται στον πίνακα του
Παραρτήματος 1 της μελέτης) ή και για όλες τις ομάδες, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα
- μηχανήματα.  Επίσης οι  υποβαλλόμενες  προσφορές θα αφορούν το σύνολο των εργασιών που
περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα της μελέτης και όχι μέρος των εργασιών μιας ομάδας.

Η επιλογή  του  αναδόχου/αναδόχων  ανά  ομάδα  θα  γίνει  με  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  Ανοικτό
Διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος.

Ο  συμμετέχων  υποβάλει  την  οικονομική  Προσφορά  του  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κάθε ομάδα που συμμετέχει.

Επισημαίνεται ότι εφόσον ο συμμετέχων υποβάλει προσφορά σε περισσότερες από μία ομάδες
του διαγωνισμού θα υποβάλει στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος οικονομική προσφορά
για κάθε ομάδα που συμμετέχει.

Κριτήριο  κατακύρωσης  και  επιλογής  του/των  αναδόχου/ων  αποτελεί  «η  χαμηλότερη
προσφορά» με την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε ανάδοχος  πληροί συγχρόνως και τις απαιτήσεις της
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του κάθε συμμετέχοντα, όπως υποβάλλεται στην
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος (στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά»)  θα  πρέπει  να  αποτυπώνει  την  προσφερόμενη  μέση  έκπτωση  που  προσφέρει  ο
συμμετέχων  στην  ομάδα  της  μελέτης  που  συμμετέχει.  Ως  εκ  τούτου  «χαμηλότερη  προσφορά»
αναδεικνύεται  η  προσφορά  με  την  μεγαλύτερη  μέση  έκπτωση,  όπως  υποβάλλεται  από  τον
προσφέροντα στο «έντυπο οικονομικής προσφοράς», για την κάθε ομάδα που συμμετέχει.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση
έκπτωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά, όπως προκύπτει από την σχέση :

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή αποκλεισμού), όπου :

α = προσφερόμενη ποσοστιαία (σε ακέραιες μονάδες) έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και
αριθμητικώς) επί της δαπάνης των  εργασιών τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση
των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένη ομάδας όπως αυτές περιγράφονται στην
μελέτη (και για όλα τα οχήματα - μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτή),  αλλά και για
όποιες εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η
εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
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β = προσφερόμενη ποσοστιαία ( σε ακέραιες μονάδες ) έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και
αριθμητικώς) επί των τιμών των γνήσιων ανταλλακτικών, όπως αυτά περιλαμβάνονται στους εκάστοτε
ισχύοντες  επίσημους  τιμοκαταλόγους  των  εταιρειών  κατασκευής,  εισαγωγής  ή  επίσημων
αντιπροσώπων των οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης, τα οποία υποχρεούνται
να  χρησιμοποιήσουν  οι  ανάδοχοι  για  τις  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης  της  ομάδας  που
συμμετέχουν (  και  για όλα τα οχημάτα -  μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν την ομάδα
αυτή  ).  Επισημαίνεται  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  αποδοχή  της  προσφοράς  του
συμμετέχοντα αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των
τιμών των ανταλλακτικών να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της
τιμής  επί  της  δαπάνης  των  εργασιών  της  χρέωσης ανά ώρα εργασίας  (δηλ.  β  ≥α).  Σε  αντίθετη
περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη.

Με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά (ήτοι την μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση έκπτωση ανά
ομάδα) ανακηρύσσεται και ο αντίστοιχος μειοδότης ανά ομάδα ή ο μοναδικός μειοδότης (αν είναι ο
ίδιος που έχει συμμετάσχει και μειοδοτήσει σε όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού μελέτης).

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (ίδια προκύπτουσα μέση έκπτωση) υπερισχύει η επιμέρους
έκπτωση που προσφέρθηκε στις τιμές των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και σε περίπτωση
απόλυτης ισοδυναμίας διεξάγεται κλήρωση.

Για την 9  
η
   ομάδα ισχύει η χαμηλότερη προσφορά όπου είναι το άθροισμα των υποομάδων 9Κ.1  

και 9Κ.2   της   9  
η
   ομάδας,  Συνολική Χαμηλότερη Προσφορά Σ.Χ.Π. = 9Κ.1 + 9Κ.2.  

Επισημαίνεται  ότι  η  κατά  τα  ανωτέρω  Οικονομική  Προσφορά,  όπως  συντάσσεται  στην
αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  Συστήματος,  υποβάλλεται  για  λόγους  σύγκρισης  των
προσφορών, ώστε να γίνει η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του μειοδότη για κάθε ομάδα
της μελέτης,  και δεν επηρεάζει τα ποσά του προϋπολογισμού της μελέτης, τα οποία διατηρούνται
αυτούσια  και  κατά  την  υπογραφή  των  σχετικών  συμβάσεων  ανά  ομάδα,  καθώς  αφορούν  το
συνολικό  ποσό  που  μπορεί  να  διαθέσει  ο  Δήμος  για  το  σύνολο  των  εργασιών  συντήρησης  -
επισκευής της μελέτης (μετά των απαραιτήτων ανταλλακτικών) που θα προκύψουν.

Κατά την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη
διαδικασία πληρωμής του/των παρόχου/-ων θα ισχύουν ανά περίπτωση, σύμφωνα και με τα σχετικά
άρθρα  των  όρων  διακήρυξης,  είτε  οι  επιμέρους  (σε  εργασία  και  ανταλλακτικά)  εκπτώσεις  που
προσέφερε ο κάθε συμμετέχων στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του είτε οι προσφερόμενες
εκπτώσεις στις αντίστοιχες τιμές εργασιών και ανταλλακτικών, όπως θα προσφέρονται από τον κάθε
πάροχο ανά βλάβη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι μικρότερες από αυτές που είχε
προσφέρει στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του στην αρχική δημοπρασία.

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης που προσέφερε ο πάροχος με την υποβολή της αρχικής
ή της ανά βλάβης προσφοράς του δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία και παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα μέχρι τέλος της συμβατικής περιόδου με τις  τυχόν
παρατάσεις.

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι ποσοστιαίες επί τοις εκατό (%) εκπτώσεις που προσέφερε ο κάθε
πάροχος  με  την  υποβολή  της  προσφοράς  του  στον  διαγωνισμό  ή  με  την  προσφορά  του  ανά
συγκεκριμένη  εργασία  (τόσο  για  τις  εργασίες  όσο  και  για  τα  ανταλλακτικά)  θα  εφαρμόζονται
αντίστοιχα και στην τιμολόγηση όλων των σχετικών εργασιών, έστω και αν αυτές δεν περιγράφονται
αναλυτικά  στην  μελέτη,  και  όλων  των  χρησιμοποιηθέντων  ανταλλακτικών  (τόσο  στις  τιμές  των
τιμοκαταλόγων των επίσημων εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής- αντιπροσωπείας όσο στις τιμές των
τιμοκαταλόγων τυχόν τρίτων κατασκευαστών, κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής Επιτροπής).

Όλες  οι  τιμές  (εργασιών  και  ανταλλακτικών)  συμπεριλαμβάνουν  αντίστοιχα  την  αξία  της
εργασίας ή του ανταλλακτικού καθώς και κάθε επιβάρυνση (φόρους, δασμούς, κρατήσεις, μεταφορικά,
εισαγωγή από εξωτερικό κλπ) ή άλλη νόμιμη δαπάνη από την έγκριση της εργασίας ή ανταλλακτικού
και έως την τελική παράδοση. Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
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Οι τιμές εργασιών (εργατοώρα μελέτης και προσφοράς αντίστοιχα) ισχύουν έως τη λήξη της
σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκειά της.

Για  την κοστολόγηση των ανταλλακτικών (προ έκπτωσης)  χρήζουν  εφαρμογής  οι  ισχύοντες
επίσημοι  τιμοκατάλογοι  των  αντίστοιχων  εταιρειών  κατασκευής/εισαγωγής  των  οχημάτων-
μηχανημάτων της μελέτης.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν αυτά.

Εάν τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με το αντικείμενο
της  σύμβασης  (ήτοι  μεγαλύτερα  του  30%),  η  αναθέτουσα  αρχή πριν  την  υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες για τη σύνθεση
της προσφοράς. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν :

α.   τον οικονομικό χαρακτήρα της εκτέλεσης των εργασιών

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων
για την εκτέλεση των εργασιών.

γ. την πρωτοτυπία στην εκτέλεση των εργασιών.

δ. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν
στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών.

ε. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Εφόσον  η  αναθέτουσα  αρχή  διαπιστώσει  ότι  μία  προσφορά  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  (μεγάλο
ποσοστό έκπτωσης) λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να
απορρίπτεται  αποκλειστικά  γι'αυτόν  το  λόγο  με  ειδικώς  αιτιολογημένη  απόφαση  μόνο  μετά  από
διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας
την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η
αναθέτουσα  αρχή  απορρίπτει  μια  προσφορά υπό τις  συνθήκες  αυτές,  ενημερώνει  την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 15
ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Ο  ανάδοχος  που δεν προσέρχεται  μέσα   στην  προθεσμία  που του ορίστηκε να υπογράψει  
την  σχετική  σύμβαση  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  ανάθεση  που  
έγινε  στο  όνομα  του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν.   
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται  και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,  οι  
οποίες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση παράδοσης υλικών (σα συμβατικός χρόνος παράδοσης θεωρούνται οι τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της εντολής παραγγελίας) σε ποσοστό 200%, επιβάλλεται ποινική
ρήτρα  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ  των  υλικών  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα,  
β) για  καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  400%  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  5%  χωρίς  ΦΠΑ  επί  της
συμβατικής αξίας των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) εφόσον  κατ’  εξακολούθηση  γίνεται  υπέρβαση  των προθεσμιών  παράδοσης  των υπό προμήθεια
υλικών  επιβάλλονται  ποινικές  ρήτρες  για  πλημμελή  εκτέλεση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων,  το
σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης. Το
ποσό  των  ποινικών  ρητρών  αφαιρείται/συμψηφίζεται  από/με  την  αμοιβή  του  αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.  Εάν  γίνεται  αδικαιολόγητη  υπέρβαση  της  συμβατικής  προθεσμίας  της  παράδοσης
ανταλλακτικών  και  ο  ανάδοχος  δε  συμμορφώνεται  προς  τις  εν  γένει  υποχρεώσεις  του,  μπορεί  να
κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα νόμιμα.  Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου, μετά από επανηλλειμένες
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οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην παράδοση των ανταλλακτικών,
θα εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 206 και 207 του 4412/2012, για επιβολή προστίμου, καθώς
και  η  διαδικασία  έκπτωσης  του  αναδόχου.  Με  την  ίδια  διαδικασία  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 16
ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

 Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  τους  όρους  σύμβασης  που  θα  συναφθεί,  να  εκτελεί  
εμπρόθεσμα  την  προμήθεια  των  αναγκαίων   ανταλλακτικών  και/ή  τις  απαιτούμενες  υπηρεσίες  -  
εργασίες,  και  να  προσκομίζει  τα  αναγκαία  παραστατικά-δικαιολογητικά  στην  Οικονομική  
Υπηρεσία  προκειμένου  να  εκδοθεί  το  σχετικό  χρηματικό  ένταλμα  πληρωμής.  
Οι  τιμές  των  συμβάσεων  δεν  θα  δύνανται  αναπροσαρμογής  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  
αλλά  θα  παραμένουν  σταθερές  και  αμετάβλητες  σε  όλη την  διάρκεια  αυτών  και  έως  την  τελική  
εξόφλησή τους.   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ανταλλακτικών  και  εργασιών  της  σχετικής  σύμβασης,  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  με  χρηματικό
ένταλμα πληρωμής με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του και με τις διαδικασίες που διέπουν τη
λειτουργία των ΟΤΑ. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους
0,10%   η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  εκτός  Φ.Π.Α.  της  αρχικής  σύμβασης  καθώς  και  κάθε
συμπληρωματικής  σύμβασης  σύμφωνα με  τον  Ν.4013/11  για  τις  ανάγκες  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης
Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων.

Άρθρο 17
ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  129  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/τ.Α΄/08.08.2016),  κατά  την  
εκτέλεση  Δημοσίων  συμβάσεων  εφαρμόζονται:  α)  οι  διατάξεις  Ν.4412/2016,  β)  όροι  της  
σύμβασης  και  της  μελέτης  και  γ)  συμπληρωματικά  ο  Αστικός  Κώδικας.  
Ο  ανάδοχος  μπορεί  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  κυρώσεις,  
δυνάμει  των  διατάξεων  του  Ν.  4412/2016  και  του  άρθρου  14  της  παρούσας,  να  υποβάλει  
προσφυγή  ενώπιον  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  
τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  
προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.  

Άρθρο 18
ο

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όλες  οι  εργασίες  πρέπει  να  εκτελούνται  σε  χώρους  που  έχουν  τις  κατάλληλες  άδειες  
λειτουργίας  και  από  αρμόδια  άτομα/μηχανικούς  που  κατέχουν  κατάλληλη  άδεια  ασκήσεως  
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επαγγέλματος  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Την  ευθύνη  για  τους  χώρους  εργασίας  και  
το προσωπικό που χρησιμοποιείται για τις επισκευές έχει ο ανάδοχος.  

Καρδίτσα, 14-09-2020

Οι Συντάκτες Ο Προϊσταμενος Ο Αντ/ρχος

Αναστασίου Χρυσάνθη Ντίνας Ηλίας Αντωνίου Σωτήριος

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός ΔΕ Οδηγών

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος

Μηχανοτεχνίτης
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 ΑΜ 61369 ΤΡΑΚΤΕΡ JOHN DEER ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ
2 ΑΜ 62284 ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ
3 ΚΑΤ 382 MOT/ETA PEUGEOT ΜΟΤΟΣΗΚΛΕΤΑ ΣΚΟΥΤΕΡ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
4 ΚΗΗ 3051 MAN ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
5 ΚΗΗ 3052 ΜΑΝ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
6 ΚΗΗ 3053 ΜΑΝ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
7 ΚΗΗ 3057 RENAULT ΑΝΑΚ/ΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
8 ΚΗΗ 3059 MERCEDES ΑΝΑΤΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
9 ΚΗΗ 3067 ISUZU ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
10 ΚΗΗ 3074 FORD ΑΓΡ/ΚΟ ΠΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
11 ΚΗΗ 3075 FORD BAN ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΛΟΥΒΑ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΥΠΗΡ/ΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
12 ΚΗΗ 3076 FORD ΑΓΡ/ΚΟ ΤΕΧΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
13 ΚΗΗ 3078 FIAT PANDA ΤΕΧΝ/ΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
14 ΚΗΗ 3079 FIAT PANDA ΔΗΜΑΡΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.
15 ΚΗΗ 3084 FIAT PANDA Δ. ΑΣΤΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΗΜ.ΑΣΤ
16 ΚΗΗ 3100 NISSAN ΑΝΑΤΡ/ΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
17 ΚΗΗ 4100 MERCEDES ΑΝΑΤΡ/NO (1814) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
18 ΚΗΗ 6622 MAN ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΙΚΡΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΓΚΑΝΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
19 ΚΗΗ 6623 RENAULT ΑΝΑΚ/ΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
20 ΚΗΗ 6637 NISSAN ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΟΥΒΑ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ
21 ΚΗΗ 9938 HYUNDAI ATOS ΒΟΗΘ.ΣΠΙΤΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑ
22 ΚΗΙ 2207 HONDA HRV TEXN/K ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
23 ΚΗΙ 2212 MERCEDES ΔΑΓΚΑΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΑΓΚΑΝΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
24 ΚΗΙ 2213 SUZUKI ΤΖΙΠ ΠΡΑΣΙΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

25 ΚΗΙ 2216 MAN ΑΠ/ΡΟ+ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
26 ΚΗΙ 2218 IVECO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
27 ΚΗΙ 2225 NISSAN ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
28 ΚΗΙ 2230 MAN ΑΠ/ΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
29 ΚΗΙ 2232 MERCEDES ΚΑΛΑΘ/ΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
30 ΚΗΙ 2236 MERCEDES ΚΑΔΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΔΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
31 ΚΗΙ 2237 HYUNDAI MATRIX ΒΟΗΘΕΙΑ  ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΚΑΔΩΝ





88

32 ΚΗΙ 2249 HYUNDAI MATRIX ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑ
33 ΚΗΙ 2250 HYUNDAI MATRIX ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑ
34 ΚΗΙ 2271 NISSAN NAVARA ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
35 ΚΗΙ 2287 HYUNDAI ΚΛΟΥΒΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
36 ΚΗΙ 2292 MAZDA ΑΓΡ/ΚΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΘΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
37 ΚΗΙ 4126 MAN ΑΠ/ΡΟ ΚΑΜΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
38 ΚΗΙ 4129 MAN ΑΠ/ΡΟ ΜΙΚΡΟ (2231) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
39 ΚΗΙ 4130 JEEP COMPASS ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
40 ΚΗΟ 4750 SCANIA ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
41 ΚΗΥ 1806 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
42 ΚΗΥ 1807 VOLVO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
43 ΚΗΥ 1815 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
44 ΚΗΥ 1826 MERCEDES ΑΝΑΤΡ/NO ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
45 ΚΗΥ 1842 MERCEDES ΑΝΑΤΡ/NO ΜΙΚΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
46 ΚΗΥ 1876 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
47 ΚΗΥ 1883 MAZDA ΑΓΡ/ΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
48 ΚΗΥ 1888 VOLKS WAGEN GOLF ΗΛΕΚΤΡ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ
49 ΚΗΥ 1890 MAZDA ΑΓΡ/ΚΟ ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
50 ΚΗΥ 1894 DAIHATSU TERIOS ΤΣΙΠ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
51 ΚΥ 866 PIAGGIO HEXAGON ΔΙΚΥΚΛΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΗΜ.ΑΣΤ
52 ΚΑΑ 391 SYM ΣΚΟΥΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜ.ΑΣΤ
53 ΜΕ 115847 KOMATSU ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΙΤΑΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
54 ΜΕ 118491 JCB ΤΣΑΠΑΚΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΣΑΠΑΚΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
55 ΜΕ 118492 JCB ΤΥΠΟΥ BOBCAT ΜΗΧΑΝΗΜΑ BOBCAT ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
56 ΜΕ 135735 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ
57 ΜΕ 28270 CATERPILLAR ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
58 ΜΕ 48866 KOMATSU ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΚΑΜΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
59 ΜΕ 48870 KOMATSU ΤΣΑΠΑΚΙ ΚΑΜΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΣΑΠΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
60 ΜΕ 48893 FMH ΣΚΟΥΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
61 ΜΕ 48919 IVECO ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
62 ΝΒΚ 1669 JIANGMEN ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
63 ΝΒΚ 1728 TAIZHOO ΔΙΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Επισκευή ή αντικ/ση ελαστικού μοτοσυκλετών 0.5
2 Αντικ/ση φυγοκεντρικών και ιμάντα μετάδοσης κίνησης μοτοσυκλετών 1.5
3 Επισκευή ή αντικατατάσταση σιαγόνες φυγοκεντρικού συμπλέκτη 1.0
4 Επισκευή μειωτήρα μετάδοσης κίνησης (διαφορικό) μοτοσυκλετών 1.5
5 Αντικ/ση τακάκια φρένων εμπρός μοτοσυκλετών 0.5
6 Αντικ/ση τακάκια φρένων πίσω μοτοσυκλετών 0.5
7 Αντικ/ση δίσκου φρένων εμπρός μοτοσυκλετών 0.5
8 Αντικ/ση δίσκου φρένων πίσω μοτοσυκλετών 0.5
9 Επισκευή ή αντικ/ση τρόμπας φρένων εμπρός μοτοσυκλετών 1.0

10 Επισκευή ή αντικ/ση τρόμπας φρένων πίσω μοτοσυκλετών 1.0
11 Αντικ/ση αγωγού υγρών φρένων (μαρκούτσι) μοτοσυκλετών 0.5
12 Επισκευή δαγκάνας φρένων εμπρός μοτοσυκλετών 1.0
13 Επισκευή δαγκάνας φρένων πίσω μοτοσυκλετών 1.0
14 Αντικ/ση μανέτας φρένων (εμπρός ή πίσω) μοτοσυκλετών 0.5
15 Αντικ/ση ντίζας φρένων μοτοσυκλετών 1.5
16 Επισκευή εμπρός μπουκάλες ανάρτησης μοτοσυκλετών 2.5
17 Αντικ/ση εμπρός μπουκάλες ανάρτησης μοτοσυκλετών 1.5
18 Αντικ/ση πίσω ανάρτησης μοτοσυκλετών 1.5
19 Αλλαγή λαδιών κινητήρα και διαφορικού μοτοσυκλετών 1.0
20 Αντικ/ση φίλτρων αέρος και καυσίμου, μπουζί μοτοσυκλετών 1.0
21 Ρύθμιση βαλβίδων κινητήρα μοτοσυκλετών 1.0
22 Καθαρισμός ή επισκευή καρμπιρατέρ μοτοσυκλετών 1.5
23 Αντικ/ση ρουλεμάν τιμονιού μοτοσυκλετών 2.0
24 Αντικ/ση ρουλεμάν τροχού εμπρός μοτοσυκλετών 0.5
25 Αντικ/ση ρουλεμάν τροχού πίσω μοτοσυκλετών 1.0
26 Επισκευή ή αντικ/ση ορθοστάτη μοτοσυκλετών 1.5
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27 Επισκευή ή αντικατάσταση πλαγιοστάτη μοτοσυκλετών 1.0
28 Επισκευή ή αντικ/ση κεντρικού διακόπτη μοτοσυκλετών 1.5
29 Επισκευή ή αντικ/ση διακόπτη (φλάς, φώτα, κόρνας,κλπ) μοτοσυκλετών 1.0
30 Επισκευή ή αντικ/ση φωτιστικού σώματος εμπρός μοτοσυκλετών 1.0
31 Επισκευή ή αντικ/ση φωτιστικού σώματος πίσω μοτοσυκλετών 0.5
32 Επισκευή (επαναφορά) πλαισίου με καλίμπρα μοτοσυκλετών 9.0
33 Αντικ/ση ντίζας γκαζιού μοτοσυκλετών 1.5
34 Αντικ/ση καμένης φλάντζας κεφαλής κινητήρα μοτοσυκλετών 2.5
35 Αντικ/ση κυλίνδρου και εμβόλου κινητήρα μοτοσυκλετών 3.5
36 Επισκευή κεφαλής κινητήρα (βαλβίδες, τσιμουχάκια, οδηγούς, κλπ) μοτοσυκλετών 1.0
37 Γενική επισκευή κινητήρα μοτοσυκλετών 6.0
38 Αντικ/ση γλύστρες και καδένας εκκεντροφόρου, τεντωτήρα καδένας μοτοσυκλετών 2.5
39 Επισκευή ή αντικ/ση μίζας μοτοσυκλετών 2.0
40 Αντικ/ση λαμπτήρα εμπρός ή πίσω μοτοσυκλετών 0.5
41 Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών λειτουργιών μοτοσυκλετών 1.0
42 Επισκευή και ζυγοστάθμιση ζάντας μοτοσυκλετών 1.5
43 Αντικ/ση τσιμούχας (στροφάλου ή μειωτήρα διαφορικού) μοτοσυκλετών 1.0
44 Αντικ/ση καθρέφτη δεξί ή αριστερό μοτοσυκλετών 0.5
45 Αντικ/ση χερούλια τιμονιού μοτοσυκλετών 0.5
46 Αντικ/ση μπουτόν μίζας 0.5
47 Αντικ/ση διακόπτη (αισθητήρα) πλαγιοστάτη μοτοσυκλετών 0.5
48 Αντικ/ση κόρνας μοτοσυκλετών 0.5
49 Αντικ/ση φάρου μοτοσυκλετών 1.0
50 Αντικ/ση ντίζας κοντέρ μοτοσυκλετών 1.0
51 Αντικ/ση ατέρμονα τροχού κοντέρ μοτοσυκλετών 0.5
52 Συντήρηση ή αντικατάσταση μπαταρίας μοτοσυκλετών 0.5
53 Αντικατάσταση εξάτμισης μοτοσυκλετών 0.5
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Επισκευή ή αντικ/ση καρμπιρατέρ γκαζονομηχανής 0.5 
2 Αντικατάσταση πηνίου ηλεκτρονικής ανάφλεξης κινητήρα γκαζονομηχανής 1.5
3 Αντικατάσταση λαδιών κινητήρα γκαζονομηχανής 0.5 
4 Αντικατάσταση ντίζας γκαζονομηχανής 0.5 
5 Αντικατάσταση αντάπτορα μαχαιριού γκαζονομηχανής 1.0
6 Αντικατάσταση μαχαιριού γκαζονομηχανής 0.5 
7 Αντικατάσταση φίλτρου αέρος, μπουζί, καθαρισμός καρμπιρατέρ γκαζονομηχανής 1.0 
8 Επισκευή κινητήρα γκαζονομηχανής 3.0
9 Επισκευή ή αντικ/ση τροχού κίνησης γκαζονομηχανής 0.5 

10 Αντικατάσταση πίπας μπουζί γκαζονομηχανής 0.5 
11 Επισκευή ή αντικατάσταση χειρόμιζας γκαζονομηχανής 0.5
12 Μερική επισκευή κινητήρα (Κυλινδροπίστονο) μεσινέζας 2.0
13 Γενική επισκευή κινητήρα μεσινέζας (ρουλεμάν στροφάλου, τσιμούχες, πιστόνι κλπ) 3.0
14 Επισκευή ή αντικ/ση γωνιακής μετάδοσης μεσινέζας 0.5 
15 Αντικατάσταση σωληνάκια καυσίμου μεσινέζας 0.5 
16 Επισκευή ή αντικατάσταση χειρόμιζας μεσινέζας 0.5
17 Αντικατάσταση κεφαλής κοπής χόρτων μεσινέζας και γρασάρισμα 0.5 
18 Αντικ/ση βέργας μετάδοσης κίνησης μεσινέζας και σε κονταροαλυσοπρίονο 1.0
19 Επισκευή ή αντικατάσταση χειρόμιζας κονταροαλυσοπρίονου 0.5 
20 Αντικατάσταση σχοινί χειρόμιζας 0.5
21 Αντικατάσταση ή επισκευή καμπάνας (κόμπλερ) 1.0
22 Αντικατάσταση ιμάντα μετάδοση κίνησης χλοοκοπτικό τρακτεράκι 1.5
23 Αντικατάσταση ιμάντα κίνησης μαχαιριού από χλοοκοπτικό τρακτεράκι 1.0
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24 Αντικ/ση οδοντωτού ιμάντα χρονισμού μαχαιριών από χλοοκοπτικό τρακτεράκι 1.5
25 Επισκευή ή αντικ/ση πύργου γάστρας μονού μαχαιριού από χλοοκοπτικό τρακτεράκι 1.5
26 Επισκευή ή αντικ/ση πύργου γάστρας με δύο μαχαίρια από χλοοκοπτικό τρακτεράκι  2.0
27 Αντικ/ση ή επισκευή ράουλα ιμάντα γάστρας κίνησης μαχαιριών σε τρακτεράκι 1.5
28 Αντικατάσταση ιμάντα μετάδοσης κίνησης τρακτεράκι ETESIA 2.0
29 Αντικ/ση ή επισκευή αντλίας υδραυλικού τρακτεράκι ETESIA 1.5
30 Επισκευή ή αντικ/ση ατέρμονα τιμονιού τρακτεράκι ETESIA 2.5
31 Αντικ/ση άκρα μπάρας τιμονιού τρακτεράκι ETESIA 1.0
32 Επισκευή ή αντικ/ση ατέρμονα τιμονιού τρακτεράκι ETESIA 2.0
33 Αντικ/ση φτερωτής ψύξης διαφορικού χλοοκοπτικό τρακτεράκι 1.5
34 Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση διαφορικού χλοοκοπτικό τρακτεράκι 5.0
35 Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση κινητήρα χλοοκοπτικό τρακτεράκι 5.0
36 Αντικ/ση λάμας καδένας σε αλυσοπρίονο 0.5
37 Γενική επισκευή κινητήρα αλυσοπρίονου (ρουλεμάν στροφάλου, τσιμούχες, πιστόνι κλπ) 3.0
38 Επισκευή ή αντικ/ση φυγοκεντρικού κόμπλερ αλυσοπρίονου  0.5
39 Αντικατάσταση σωληνάκια καυσίμου αλυσοπρίονου 0.5
40 Μερική επισκευή κινητήρα (Κυλινδροπίστονο) αλυσοπρίονου 1.5
41 Επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας λαδιού αλυσίδας 1.0
42 Αντικ/ση φίλτρου αέρος, μπουζί, καθαρισμός καρμπιρατέρ αλυσοπρίονου 1.0
43 Αντικατάσταση πηνίου ηλεκτρονικής ανάφλεξης κινητήρα αλυσοπρίονου 0.5
44 Επισκευή ή αντικατάσταση χειρόμιζας αλυσοπρίονου 0.5
45 Γενική επισκευή κινητήρα μπορντουροψάλιδο (ρουλεμάν στροφάλου, τσιμούχες, πιστόνι 3.0
46 Μερική επισκευή κινητήρα (Κυλινδροπίστονο) μπορντουροψάλιδο 1.5
47 Αντικατάσταση σωληνάκια καυσίμου μπορντουροψάλιδο 0.5
48 Αντικ/ση φίλτρου αέρος, μπουζί, καθαρισμός καρμπιρατέρ μπορντουροψάλιδο 1.0
49 Αντικ/ση λάμες μαχαιριών μπορντουροψάλιδου και γρασάρισμα μηχανισμού 1.0
50 Επισκευή ή αντικ/ση μηχανισμού κίνησης μαχαιριών μπορντουροψάλιδου 1.0
51 Επισκευή ή αντικατάσταση χειρόμιζας μπορντουροψάλιδου 0.5
52 Αντικατάσταση τηλεσκοπικού άξονα κονταροαλυσοπρίονου 1.5
53 Αντικατάσταση μαχαιριών σε χλοοκοπτικό τρακτεράκι 1.0
54 Αντικατάσταση αντλίας λαδιού αλυσίδας κονταροαλυσοπρίονου 1.0





93

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 10,0

2 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 9,5

3 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 12,5

4 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 11,0

5 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 12,5

6 Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 4,5

7 Αλλαγή αναστολέα σώματος 10,5

8 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 10,5

9  Αλλαγή άξονα 8,5

10  Αλλαγή άξονα αντλίας 8,5

11  Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 13,0

12  Αλλαγή άξονα κινητήρα 10,0

13  Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 13,5

14  Αλλαγή άρθρωσης εμβ. μαχαιριού 13,5

15  Αλλαγή άρθρωσης εμβ. πόρτα Container 11,0

16  Αλλαγή άρθρωσης εμβ. προωθητήρα 12,5

17  Αλλαγή άρθρωσης εμβ. ράουλου Σταθερ/σης amplirol 11,0
18  Αλλαγή άρθρωσης εμβ. φορείου 13,5
19  Αλλαγή άρθρωσης εμβ.καβαλέτου 11,0
20 Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 6,5
21 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. 11,0

22  Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 10,0

23  Αλλαγή βαλβίδας 4,5

24  Αλλαγή βάνας 4,5

25  Αλλαγή βάνας τριοδης 4,5
26  Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 6,5
27 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 11,0

28 Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 10,0
29 Αλλαγή βάσεων σκελετού 10,5
30 Αλλαγή βάσεων σώματος 10,5
31 Αλλαγή βάσεων σκελετού 10,5
32 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 11,0

33 Αλλαγή βάσης αντλίας 9,0

(Υπερκατασκευές Απορριμματοφόρων, Φορτηγών, 
Υδροφόρων, Καλαθοφόρων, κτλ οχημάτων)

ΟΜΑΔΑ 1: Εργασίες Υπερκατασκευών απορ/φόρων  κτλ  
οχημάτων τύπου' ΜΥΛΟΥ''  - ''ΠΡΕΣΑΣ''
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34 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 13,5

35 Αλλαγή βάσης ελατ.σωμ.πρεσσας 10,0
36 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 10,5

37 Αλλαγή βάσης μοτέρ 15,0

38 Αλλαγή βάσης  ράουλου σταθερ/σης  amplirol 12,0

39 Αλλαγή βάσης   σκαλοπατιού 4,0
40 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν 6,0
41 Αλλαγή βάσης   υδραυλικού κινητ. 7,5
42 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 8,5

43 Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας 15,0

44 Αλλαγή γάντζου πόρτας 15,0

45 Αλλαγή γλίστρας norba 17,5

46 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 15,0
47 Αλλαγή γραναζιού 4,0

48 Αλλαγή γραναζιού μίζας 4,5

49 Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 8,0
50 Αλλαγή δέλτα 11,5

51 Αλλαγή ελαστ.παρεμβ.πόρτας 25,0

52 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 1,5

53 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 4,0
54 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 5,5
55 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 9,0
56 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 9,0
57  Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 5,0
58  Αλλαγή ελατηρίου σώματος 5,0
59  Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 6,0

60 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 9,5

61 Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 8,5

62  Αλλαγή εμβόλου υδραυλ.αντλίας 9,0

63  Αλλαγή εμβόλου  ανυψωτικού 9,0
64  Αλλαγή εμβόλου  βαλβίδας 7,5

65  Αλλαγή εμβόλου γάντζου 7,5

66 Αλλαγή εμβόλου κτενιού 7,5
67 Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 8,0
68 Αλλαγή εμβόλου  ποδαρικών 8,0
69 Αλλαγή εμβόλου πόρτας 8,0

70 Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 10,0

71 Αλλαγή εμβόλου φορείου 9,0

72 Αλλαγή εμβόλου φορείου  συμπιες 9,0
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73 Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 5,0

74 Αλλαγή εμπροσθ. Μέρους σκελετού 10,0
75 Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 11,0

76 Αλλαγή καλωδιώσεως 20,0
77 Αλλαγή κανονιού 9,0
78 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 10,5
79 Αλλαγή καρέ άξονα 10,0

80 Αλλαγή κατανεμητή 9,0
81 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 17,0

82 Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα 32,5

83 Αλλαγή κεντρικών  δοκων σώματος 37,5
84 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 9,0
85 Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη 3,5
86 Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 10,0

87 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 8,0

88 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 15,0
89 Αλλαγή κολώνων οροφής 11,5

90 Αλλαγή κολώνων  πατώματος 15,0
91 Αλλαγή κολώνων σώματος 14,0
92 Αλλαγή κομπλερ 8,0
93 Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα 10,0
94 Αλλαγή κουζινετου 5,0

95 Αλλαγή κοχυλιού 60,0

96 Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 35,0

97 Αλλαγή κρεμάστρας με γλιστρες 40,0
98 Αλλαγή κρουπον 11,5

99 Αλλαγή κτενιού 20,0
100 Αλλαγή λαδιού 11,5

101 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. Σμα 12,5
102 Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 17,5

103 Αλλαγή λασπωτήρα 3,0

104 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 4,5

105 Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού 3,0
106 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 5,5

107 Αλλαγή μαχαιριού πρέσας 80,0

108 Αλλαγή μειωτή 25,0

109 Αλλαγή μερών τυμπάνου 50,0

110 Αλλαγή μπάρας σουστών 15,0
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111 Αλλαγή μπάρας τιμονιού 15,5
112 Αλλαγή μπράτσου ανυψ.μηχαν. 7,5

113 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 9,0
114 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 9,0
115 Αλλαγή ξύστρας φορείου σμα 16,0

116 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 20,0

117 Αλλαγή οδηγών πατώματος 20,0

118 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10,0

119 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 15,0

120 Αλλαγή ουρανού πρέσας 65,0

121 Αλλαγή πατώματος πρέσας 65,0

122 Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 10,0

123 Αλλαγή πι καδένας 37,5

124 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 37,5

125 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 30,0
126 Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εμβ.πορτ. 14,0

127 Αλλαγή πλαϊνών σώματος 107,5
128 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 11,5

129 Αλλαγή πλακέτας 15,0

130 Αλλαγή πλάτης φορείου 40,0

131 Αλλαγή πλατω 37,5
132 Αλλαγή ποδαρικού 20,0

133 Αλλαγή ποδιάς 45,0

134 Αλλαγή πορτάκι 20,0

135 Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας 20,5
136 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατς. 14,0

137 Αλλαγή προωθητήρα 67,5

138 Αλλαγή πύρου 11,5

139 Αλλαγή πύρου εμβ.ράουλου σμα 10,5

140 Αλλαγή πύρου ραουλ.κυλ.φορ. 10,5

141 Αλλαγή ράουλου 20,0
142 Αλλαγή ραουλοφωλιας 21,5

143 Αλλαγή ρεγουλατορου μπρατσου 15,0
144 Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ 10,5
145 Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού 11,5

146 Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου 12,5
147 Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού 11,5

148 Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας 12,5

149 Αλλαγή ρυθμιστή 10,0

150 Αλλαγή σασμάν 77,5
151 Αλλαγή σιδηροσωληνα 5,5
152 Αλλαγή σκαλοπατιού 9,0
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153 Αλλαγή σκάφης μύλου 40,0

154 Αλλαγή σκάφης πρέσας 90,0

155 Αλλαγή σκελετού 67,5
156 Αλλαγή στεγανών 12,0

157 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. 10,0

158 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. 10,0

159 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας 10,0

160 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. 10,0

161 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου 10,0

162 Αλλαγή στεγανών εμβολ.γαντζου 10,0
163 Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 9,0

164 Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ 10,0

165 Αλλαγή στεφανης κυλις.τυμπανου 40,0

166 Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ 7,0

167 Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού 12,5

168 Αλλαγή τμημ. Οροφής 30,0

169 Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας σώματος 35,0

170 Αλλαγή τμήματος πόρτας 30,0

171 Αλλαγή τμήματος σκάφης 52,5

172 Αλλαγή τμήματος σώματος 65,0

173 Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. 35,0
174 Αλλαγή τούμπο εμβόλου 11,5
175 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας  Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 8,5

176 Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. 8,0

177 Αλλαγή τσιμουχών ράουλου 8,0

178 Αλλαγή τυμπάνου 107,5

179 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 15,0

180 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 15,0
181 Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σμα 3,5

182 Αλλαγή φλάντζας 3,5

183 Αλλαγή φορείου 72,5

184 Αλλαγή φτερού 15,0

185 Αλλαγή φύλλου αλουμινιου 10,0
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186 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 8,0
187 Αλλαγή χερούλι εργατών 3,5

188 Αλλαγή χωνιού 10,0

189 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 27,5

190 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 17,5

191 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 37,5

192 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 37,5

193 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 37,5

194 Αποσυνδ.-επαν. Δελτα 15,0

195 Αποσυνδ.-επαν. Δοχειου λαδιού 15,0

196 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 17,5

197 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 3,0
198 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 7,5

199 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. 10,0

200 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σμα 10,0

201 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 15,0
202 Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 14,0

203 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα 7,5

204 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 62,5

205 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 35,0

206 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συμπιες 40,0

207 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 14,0

208 Αποσυνδ.-μετατ.- επαν. Γαντζων 20,0

209 Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 22,5

210 Αποσύνδεση πλυστικού 17,5

211 Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού 7,5

212 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 7,5

213 Έλεγχος διαρροών 10,0

214 Έλεγχος εμβολών πόρτας 10,0
215 Έλεγχος πιέσεων 11,5

216 Έλεγχος ραουλων 7,5
217 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 11,5
218 Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 11,5
219 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 9,0

220 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 11,5
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221 Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού 11,5

222 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 15,0

223 Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 12,5
224 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.μηχαν. 9,0

225 Ενίσχυση γέφυρας 17,5

226 Ενίσχυση δέλτα 12,5

227 Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 15,0

228 Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου 32,5

229 Ενίσχυση κολώνας σώματος 20,0

230 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 20,0

231 Ενίσχυση κοχυλιού 37,5

232 Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου 30,0

233 Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 25,0

234 Ενίσχυση πι καδένας 25,0

235 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 30,0

236 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 30,0

237 Ενίσχυση πλαισίου 35,0

238 Ενίσχυση πλάτης φορείου 52,5

239 Ενίσχυση ποδιάς 55,0

240 Ενίσχυση πόρτας 60,0

241 Ενίσχυση προωθητήρα 65,0

242 Ενίσχυση σκάφης 30,0

243 Ενίσχυση σώματος πρέσας 30,0

244 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 32,5

245 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 32,5

246 Ενίσχυση τυμπάνου 32,5

247 Ενίσχυση φτερού 17,5

248 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 17,5

249 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 37,5

250 Επιβράχυνση πλαισίου 60,0

251 Επισκευή (τορνιρ.-γεμ.) Αξον.ραουλων 27,5

252 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού 32,5
253 Επισκευή δελτα 17,0
254 Επισκευή διαρροης εμβολ.μαχαιριού 15,0
255 Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης 19,5

256 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 17,5

257 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Κυκλωματος 17,5

258 Επισκευή δοχειου λαδιού 15,0

259 Επισκευή εμβόλου ανατρ. 15,0

260 Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης 27,5
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261 Επισκευή μαχαιριού 35,0

262 Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού 7,5

263 Επισκευή οδηγών γλιστρων 7,5

264 Επισκευή πόρτας οχηματος 20,0

265 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 22,5

266 Επισκευή σκελετού 35,0

267 Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν. 42,5

268 Επισκευή συστ. Αυτομ. Λιπανσης 35,0

269 Επισκευή τηλεχειριστηριου 50,0

270 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 19,5

271 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 17,5
272 Επισκευή υδραυλικού κυκλωματος 21,5

273 Επισκευή φορείου 25,0
274 Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ 16,5

275 Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα 17,5

276 Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 12,5

277 Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου 17,5

278 Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπανου 17,5

279 Ευθυγρ/ση πόρτας 15,0

280 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 19,5

281 Ευθυγρ/ση σασσι 25,0
282 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 10,5

283 Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού 10,0

284 Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.σασσι 12,5

285 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 15,0

286 Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων 30,0

287 Μετατροπή βάσεως αντλίας 17,5

288 Ρεγουλάρισμα ραουλων 10,0

289 Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα 10,0
290 Ρύθμιση πιέσεων 11,5
291 Ρύθμιση πόρτας 11,5

292 Ρύθμιση ραουλων 12,5

293 Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ. 19,5

294 Στήριξη βάσεων δέλτα 20,0
295 Συγκόλληση ανυψωτικού 11,5

296 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 12,5

297 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 14,0
298 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 11,5

299 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 17,5

300 Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου 8,5
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301 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 9,0

302 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 7,5
303 Συγκόλληση γέφυρας 11,5
304 Συγκόλληση δέλτα 8,0
305 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 10,5

306 Συγκόλληση -ενισχ.βάσης μικρ.ράουλου 7,5

307 Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ. 15,0

308 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 12,5
309 Συγκόλληση κολώνας σώματος 11,5

310 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 12,5

311 Συγκόλληση κοχυλιού 22,5

312 Συγκόλληση κτενιού 10,0

313 Συγκόλληση λάμων στηριξ. Μασίφ 15,0

314 Συγκόλληση μασίφ 15,0

315 Συγκόλληση μαχαιριού 12,5

316 Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού 7,5

317 Συγκόλληση πατώματος 17,5

318 Συγκόλληση πλαισίου 15,0

319 Συγκόλληση ποδιάς 15,0

320 Συγκόλληση πόρτας 15,0

321 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 15,0

322 Συγκόλληση προωθητήρα 20,0

323 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 17,5

324 Συγκόλληση σκαλοπατιού 5,0

325 Συγκόλληση σκάφης 15,0

326 Συγκόλληση τραβέρσας 17,5

327 Συγκόλληση τυμπάνου 20,0

328 Συγκόλληση φτερών 5,0

329 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 12,5

330 Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 20,0

331 Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού 22,5

332 Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης 15,0

333 Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών 15,0
334 Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα παλάντζας 17,0
335 Τορνίρισμα -γέμισμα ράουλου 16,5

336 Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου 50,0

337 Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 45,0





102

1 Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης 20,0

2 Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος εξωτερικής πλύσης 6,5

3 7,5

4 Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος πλύσης 22,5

5 Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού 25,0
6 Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού μικρών κάδων 9,0

7 Επισκευή μπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης 13,5
8 Επισκευή κεφαλής πλύσης 21,5

9 Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων 17,5

10 Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού 10,0

11 Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 7,5
12 Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού 6,5

13 7,5

14 Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως καταπακτής 15,0

15 9,0

16 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 8,5
17 Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 14,0
18 Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 14,0

19 Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 12,5

20 7,5

21 10,0

22 13,0
23 Service υπερκατασκευής 21,5
24 Στήριξη μπάρας εξωτερική πλύσεως 10,5

25 Επισκευή προγράμματος ανύψωσης κάδων και ρυθμίσεις 22,5

26 22,5

27 17,5
28 Επισκευή ασφαλιστικού μπουκάλων πόρτας και ρύθμιση 16,5

29 17,5

30 Ενίσχυση δεξαμενής νερού 25,0

ΟΜΑΔΑ 2: Εργασίες Υπερκατασκευών Υδροφόρων-Βυτιοφόρων-
Πλυντηρίων κάδων-Πυροσβεστικών Οχημάτων

Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του θαλάμου 
πλύσης

Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου
χειριστηρίου μοτέρ αντλίας υψηλής πίεσης

Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας 
πλυντηρίου

Αντικατάσταση βάκτρο υδρ. Κυλίνδρ. Ανύψωσης κεφαλής 
πλύσης

Αντικατάσταση υδραυλικού μπλοκ βαλβίδων νερού με νέου 
τύπου
Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πιέσεως λαδιού - 
νερού

Επισκευή προγράμματος κλεισίματος πόρτας κάδου πλύσης και 
ρυθμίσεις 

Επισκευή μπουκάλων ανοίγματος πόρτας, αποσυναρμολόγηση -  
συναρμολόγηση

Έλεγχος και ρυθμίσεις κυκλωμάτων υδραυλικού - ηλεκτρικού - 
αέρος και νερού
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ
1 Απλό servis ανυψωτικού (βάσης- κορμού - βραχίονα) 9,0

2 Επισκευή καλαθιού 10,0

3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 7,0

4 Επισκευή βαρούλκου 8,0
5 Επισκευή τροχαλίας 5,5

6 Επισκευή ραούλου 3,0

7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού 2,0
8 Έλεγχος χειριστηρίων 1,5
9 Έλεγχος βαλβίδας 1,5

10 5,0
11 Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας 1ου βραχίονα 4,5

12 Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτής 9,0
13 Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα 4,0
14 Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου 4,5
15 Επισκευή SOS emergency 4,0

16 Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος 10,0

17 Service 10,0
18 Επισκευή διαρροών 9,0

ΟΜΑΔΑ 3: Εργασίες Υπερκατασκευών  ανυψωτικών  
μηχανημάτων

Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης 1ου βραχίονα και 
επανατοποθέτηση

ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 5,0

2 Επισκευή υδραυλικής αντλίας 9,5

3 Αλλαγή τρόμπας ανάρτησης 4,5
4 Αλλαγή πείρων δαχτυλιδιών μπουκάλες καρότσα 9,0
5 Αλλαγή άξονα αντλίας υδραυλικού 7,0

ΟΜΑΔΑ 4 : Εργασίες Υπερκατασκευών  φορτηγών   οχημάτων με  
ανατρεπόμενη ή μη καρότσια
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Επιδιόρθωση καλωδίων για εξαγωγή υπερκατασκευής 17,5

2 Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώματος 2,5

3 Τοποθέτηση μπουτόν 0,5
4 Επισκευή  φάρου 1,0

5 Τοποθέτηση φάρου 0,5
6 Προγραμματισμός τηλεκοντρόλ κλειδιού 4,0

7 Αλλαγή δείκτη ελαίου 0,5
8 Αλλαγή διακόπτη 1,5
9 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ 1,5

10 Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 2,5
11 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 2,5
12 Αλλαγή επαφής 1,5
13 Αλλαγή ζύγι 1,5

14 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 5,0
15 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 1,5

16 Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. 5,0

17 Αλλαγή καλωδιώσεως 12,5

ΟΜΑΔΑ 5: Εργασίες Ηλεκτρολογικών &  Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων Υπερκατασκευών

ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Επισκευή - Μαρκούτσι ¼ ins 1,0/μέτρο
2 Επισκευή Μαρκούτσι 5/16 ins 0,5/μέτρο
3 Επισκευή Μαρκούτσι 3/8  ins 1,0/μέτρο
4 Επισκευή Μαρκούτσι ½ ins 1,0/μέτρο
5 Επισκευή Μαρκούτσι 5/8 ins 1,0/μέτρο
6 Επισκευή Μαρκούτσι ¾ ins 1,0/μέτρο
7 Επισκευή Μαρκούτσι 1 ins 1,0/μέτρο
8 Επισκευή Μαρκούτσι 1 ¼  ins 2,0/μέτρο
9 Επισκευή Μαρκούτσι 1 ½  ins 2,5/μέτρο

10 Επισκευή Μαρκούτσι 2  ins 3,0/μέτρο

ΟΜΑΔΑ 6: Εργασία Μαρκουτσιών Υψηλής Πιέσεως              (Στην 
τιμές περιλαμβάνονται οι εργασίες με τα τυχόν απαιτούμενα 
υλικά – μικρούλικα)
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ΟΜΑΔΑ 7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Επισκευή ρυθμιστικού βραχίονα (ραντάρ)  2,0
2 Αντικατάσταση ρυθμιστικού βραχίονα (ραντάρ) 1,0
3 Αντικατάσταση τροχαλίας καταστροφέα 3,0
4 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα καταστροφέα. 1,0
5 Αντικατάσταση σταυρού κεντρικού άξονα καταστροφέα 1,5
6 Αντικατάσταση άκρων κεντρικού άξονα καταστροφέα 2,5
7 Αντικατάσταση ιμάντες μετάδοσης κίνησης καταστροφέα 1,5

8 3,0

9 2,5

10
9,0

11 4,0

12

15,0

13 3,0

14 2,5

15 4,0
16 Αντικατάσταση ιμάντες από σαγάνια (χορτοκοπτικό) 3,0

17 1,5

18 4,5
19 Αντικατάσταση λάμας μαχαιριού για αποχιονισμό 4,0
20 Επισκευή μπουκάλας μαχαιριού για αποχιονισμό 3,0

21 3,0

22 1,5
23 Αντικατάσταση ταχυσυνδέσμου αγωγού υδραυλικού 1,0

Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών (ατέρμονα) 
καταστροφέα 
Αντικατάσταση πολλαπλασιαστή στροφών (ατέρμονα) 
καταστροφέα
Επισκευή κυλίνδρου μαχαιριών καταστροφέα κεντράρισμα, 
κόλλημα, ζυγοστάθμιση, αλλαγή κουζινέτων άξονα και 
μοντάρισμα
Επισκευή ράουλο καταστροφέα, γέμισμα και τόρνευση 
άκρων, αντικατάσταση κουζινέτων
Επισκευή βραχίονων στήριξης και λειτουργίας του 
καταστροφέα, αντικατάσταση πίρων, αντικατάσταση 
δαχτυλιδιών, ενίσχυση των δοκών, επαναφορά των οπών 
έδρασης του καταστροφέα στο τρακτέρ. 
Αντικατάσταση πέδιλων (γλυσιέρες) καταστροφέα 1 τεμάχιο 
από αντιτριβική λαμαρίνα Hardox 450
Συγκόλληση και ενίσχυση σε ράγισμα του πλαισίου 
καταστροφέα 1 τεμάχιο.
Αντικατάσταση ρουλεμάν πύργου από σαγάνια 
(χορτοκοπτικό) για 1 πύργο 

Αντικατάσταση βάσης μαχαιριών από σαγάνια 
(χορτοκοπτικό) 1τεμάχιο
Αντικατάσταση πύργου κομπλέ από σαγάνια (χορτοκοπτικό) 1 
τεμάχιο

Συγκόλληση και ενίσχυση σε ράγισμα της βάσης στήριξης 
του μαχαιριού για αποχιονισμό 1 τεμάχιο
Αντικατάσταση αγωγού υδραυλικού (μαρκούτσι) σε μαχαίρι 
αποχιονισμού
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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ   ΟΜΑΔΑ 13

ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2,5
2 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 2,0
3 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 1,0
4 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1,5
5 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο 0,5
6 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 0,5
7 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 0,5
8 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ 4,5
9 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού 6,0

10 Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου 5,5
11 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ Φορτηγού 2,0
12 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 4,0
13 Αλλαγή προφυλακτήρα 3,0
14 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 2,5
15 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1,5
16 Βαφή δυο  φτερών φορτηγού 9,0
17 Βαφή πόρτας φορτηγού 4,5
18 Επισκευή κλειδαριάς 1,0
19 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 2,5
20 Βαφή container 30,0

                      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ                              
                      ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ
1 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 2,50
2 Αλλαγή κολλητού  παρμπρίζ 4,50
3 Αλλαγή παρμπρίζ & φιλιστρίνι  φορτωτή 1,50
4 Αλλαγή παρμπρίζ  με λάστιχο 1,50
5 Αλλαγή προφυλακτήρα  διαιρούμενου 3,50
6 Αλλαγή προφυλακτήρα μονοκόμματου 2,50
7 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 2,00
8 Βαφή καμπίνας 30,00
9 Βαφή  υπερκατασκευή 22,50

10 Επισκευή κλειδαριάς πόρτας 1,50

11 6,50
12 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 1,00

13 2,00
14 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 1,50
15 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1,50
16 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο 1,00
17 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1,00
18 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1,00
19 Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου 4,00

20 6,50

21 5,50

          ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ                                
             ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Επισκευή  πατούρες τζαμιών & βαφή κορνίζας 
τζαμιών

Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης 
παραθύρων

Αντικατάσταση προφυλακτήρων πρόσκρουσης 
στο εσωτερικό του κάδου απορριμμάτων.
Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση πόρτας 
κάδου απορριμμάτων και ρύθμιση αυτής.
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Εργασίες Φανοποιείου για τα Οχήματα της Κατηγορίας 3 ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2,00

2 Αντικατάσταση μηχανισμώνανύψωσης παραθύρων 1,00

3 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 1,50

4 Τσιμούχες στεγανοποίηση 2,00

5 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο 0,50

6 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 0,50

7 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1,00

8 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατικού 2,00

9 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού 3,00

10 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ Επιβατηγού 1,50

11 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ Φορτηγού 2,00

12 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 1,50

13 Αλλαγή προφυλακτήρα 1,00

14 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 2,00

15 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1,00

16 Βαφή φτερών δύο (2) αυτοκινήτου 4,50

17 Βαφή πόρτας φορτηγού 3,00

18 Επισκευή κλειδαριάς 1,50

19 Βαφή container 30,00

20 Βαφή υπερκατασκευής 22,50

21 Βαφή επιβατικού γενικό 30,00

22 Βαφή φορτηγού γενικό 62,50





109

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΟΜΑΔΑ 10

ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 3,5
2 Αλλαγή μίζας 1,0

3 3,0
4 Αλλαγή δυναμό 1,0
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 1,5
6 Αλλαγή φαναριών 0,5
7 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 2,5
8 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 1,0
9 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1,0

10 Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω προβολέων 1,5
11 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων 4,0
12 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 2,0
13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2,5
14 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 4,0
15 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,5
16 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,5
17 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 5,0
18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 5,0
19 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 0,5
20 Έλεγχος και επισκευή οργάνων(καντράν) 2,0
21 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2,0
22 Αντικατάσταση ψυγείου 4,0
23 Επισκευή καυστήρα 5,0
24 Προγραμματισμός εγκεφάλων φορτηγών-υπερκατασκευών 1,5
25
26 Εξαγωγή, αντικατάσταση μπουτόν, έλεγχος και τοποθέτηση μίζας 2,5

27 Εξαγωγή, αντικατάσταση καρβουνάκια μίζας, έλεγχος και τοποθέτηση 2,5
28 Αντικατάσταση αισθητήρα ψυκτικού υγρού κινητήρα 1,0
29 Αντικατάσταση αισθητήρα πίεσης λαδιού κινητήρα 1,0
30 Αντικατάσταση ψυγείου καλοριφέρ 6,3
31 Επισκευή ή αντικατάσταση μοτέρ καλοριφέρ 3,8
32 Αντικατάσταση διακόπτη (βάνας) νερού καλοριφέρ 2,5
33 Αντικατάσταση ντίζας καλοριφέρ 1,0

Εργασίες Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών για τα οχήμτα της  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Εξαγωγή, γενική επισκευή μίζας (δαχτυλίδια, καρβουνάκια, κόμπλερ, 
καθαρισμός συλλέκτη) έλεγχος και τοποθέτηση. 

Εξαγωγή δυναμο, επισκευή (ρουλεμάν, καρβουνάκια, καθαρισμός 
συλλέκτη, συντήρηση) έλεγχος και τοποθέτηση. 
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήματος. 2,50
2 Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος αέρος. 2,50

3 2,50
4 Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήματος. 1,50

5 2,50
6 Αλλαγή  αυτόματο δυναμό εξωτερικός 2,00
7 Αλλαγή  αυτόματο δυναμό εσωτερικός 2,50
8 Αλλαγή κάρβουνα μίζας ( βιδωτά ) 2,00
9 Αλλαγή κάρβουνα μίζας (κολητά) 2,00

10 Αλλαγή μπαταρίας 0,50
11 Επιδιόρθωση καλωδίων για εξαγωγή υπερκατασκευής 12,50
12 Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώματος 7,50
13 Επισκευή δυναμό (μερική) 2,00
14 Επισκευή δυναμό (ολική) 2,50
15 Επισκευή  μίζας (μερική) 2,00
16 Επισκευή δυναμό (ολική) 2,50
17 Επισκευή πόλων μπαταρίας 0,50
18 Τοποθέτηση μπουτόν μίζας 0,50
19 Επισκευή Φάρου 1,00
20 Προγραμματισμού εγκεφάλου-πιλότου -γκαζιού 17,50
21 Τοποθέτηση Φάρου 1,00
22 Τοποθέτηση ρομέτρου (εγκατάσταση ) 4,00
23 Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας 1,00

24 4,00
25 Επισκευή A/C 7,50

Εργασίες Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων για τα 
οχήματα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος ψεκασμού 
ύδατος.

Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση μπλοκηλεκτροβαλβίδων 
υδραυλικού συστήματος.

Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήματος μετάδοσης κίνησης
τουρμπίνας.
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ
1 Αλλαγή αυτόματου δυναμού ( εξωτερικού) 0,50
2 Αλλαγή αυτόματου δυναμού (εσωτερικού ) 2,00
3 Αλλαγή κάρβουνα μίζας ( βιδωτά ) 1,50
4 Αλλαγή κάρβουνα μίζας (κολητά) 1,50
5 Αλλαγή μπαταρίας 0,50
6 Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώματος 1,50
7 Επισκευή πόλων μπαταρίας 0,50
8 Τοποθέτηση μπουτόν μίζας 0,50
9 Επισκευή Δυναμό ( μερική) 1,50

10 Επισκευή Δυναμό (ολική) 2,00
11 Προγραμματισμού εγκεφάλου-πιλότου -γκαζιού 10,00
12 Προγραμματισμός τηλεκοντρολ κλειδιού αυτ/του 4,00
13 Τοποθέτηση - επισκευή μίζας 2,00
14 Ελεγχος σέρβις a/c -καλοριφέρ επιβατικών -ημιφορτηγών 3,00
15 Επισκευή δυναμό 2,00

Εργασίες   Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων 
Κατηγορίας 3
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ
1 Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ 9,0
2 Έλεγχος καυσαερίων 1,0
3 Έλεγχος τροφοδοσίας 4,0
4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 7,5
5
6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 9,0
7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 5,0
8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 2,5
9 Αλλαγή ρύθμισης 4,0

10 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 5,0
11 Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου 5,0

12 6,50
13 Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση αντλίας πετρελαίου 6,50

14 Έλεγχος και αποκατάσταση φαινόμενου ατροφίας κινητήρα 2,50
15 Αντικατάσταση βοηθητικό τρομπάκι πετρελαίου 1,50

16 2,00

17 1,50

18 2,50
19 Αντικατάσταση αισθητήρα βολάν. 2,50

Εργασίες Συστημάτων Τροφοδοσίας για τα οχήματα της 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση μπέκ πετρελαίου 
κινητήρα

Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρομηχανικής βαλβίδας 
Common Rail
Επισκευή ή αντικατάσταση ανακουφιστικής βαλβίδας 
Common Rail
Επισκευή ή αντικατάσταση καλωδίωσης λειτουργίας των 
μπέκ Common Rail
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Αλλαγή μαρκουτσιών 1,50

2 Έλεγχος -ρύθμιση  αντλίας πετρελαίου 5,00

3 Εξαγωγή-επανατοποθέτηση  μπέκ 6,50

4 6,50

5 Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ 6,50

6 Έλεγχος καυσαερίων 1,00

7 Έλεγχος τροφοδοσίας 5,00

8 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 9,00

9 Εξαγωγή - επισκευή μπεκ 9,00

10 Αλλαγή ρεγουλατόρου 6,50

11 Έλεγχος ρεγουλατόρου 5,00

12 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 4,00

13 Αλλαγή ρύθμισης 5,00

14 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 6,50

15 Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου 6,50

Εργασίες Συστημάτων Τροφοδοσίας για τα οχήματα της 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση και καθαρισμός 
δεξαμενής πετρελαίου.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  4

α/α Εργατοώρες

1
5,0

2 14,0

3
25,0

4 27,5
5 Αντικατάσταση άξονα ευαισθησίας, δαχτυλίδια, τσιμούχες 2,5
6 Αντικατάσταση άκρο μπάρας τιμονιού 1,5
7 Αντικατάσταση ντίζας υδραυλικών λειτουργιών. 1,0
8 Αντικατάσταση ντίζας γκαζιού. 1,0
9 Αντικατάσταση ντίζας συμπλέκτη. 1,0

10 Αντικατάσταση αγωγού υδραυλικού (μαρκούτσι) 1,5
11 Επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας τιμονιού. 3,0
12 Εξαγωγή,επισκευή και τοποθέτηση διανομέα στο υδραυλικό τιμόνι 4,0
13 Επισκευή υδραυλικής μπουκάλας υποβοήθησης τιμονιού 3,0
14 Επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας συμπλέκτη. 2,0
15 Αντικατάσταση αντλίας νερού κινητήρα. 3,0
16 Αντικατάσταση ιμάντα δυναμό και αντλίας νερού. 1,0
17 Εξαγωγή ψυγείου νερού για την επισκευή αυτού. Επανατοποθέτηση. 4,0

18 3,0

19 5,0

27

7,5
44 Αντικατάσταση ελαστικών βάσεων καμπίνας τρακτέρ 4,0
45 Επισκευή ή αντικατάσταση καθίσματος τρακτέρ 2,0

46 2,5

Εργασίες γεωργικών ελκυστήρων και τα παρελκόμενα αυτών: 
(καταστροφέα, σαγάνια, μαχαίρια αποχιονισμού 

Επισκευή εμπρός τροχών, καθαρισμός σπειρωμάτων, άνοιγμα οπών και 
ασφάλιση των παξιμαδιών. Αντικατάσταση τσιμούχες και ρουλεμάν 
τροχών
Ξεμοντάρισμα παρελκόμενων για την αντικατάσταση δίσκου, πλατό, 
ρουλεμάν ωθήσεως και μοντάρισμα 
Ξεμοντάρισμα παρελκόμενων για την εξαγωγή κιβωτίου ταχυτήτων 
(σασμάν) και επισκευή αυτού. Αντικατάσταση δίσκου, πλατό και 
ρουλεμάν ωθήσεως. Επανατοποθέτηση 
Ξεμοντάρισμα παρελκόμενων, εξαγωγή κινητήρα για την επισκευή αυτού, 
και μοντάρισμα

Εξαγωγή και επισκευή χειριστηρίου υδραυλικών λειτουργιών και 
τοποθέτηση.
Εξαγωγή και επισκευή υδραυλικής μπουκάλας ανόδου – καθόδου των 
μπράτσων 
Γενικό σέρβις τρακτέρ: (λάδια κινητήρα, αλλαγή φίλτρο λαδιού, αλλαγή ή 
φύσημα φίλτρο αέρος, αλλαγή φίλτρων καυσίμου και στο τρομπάκι, 
έλεγχος ή αλλαγή λαδιών του σασμάν, έλεγχος ή αλλαγή λαδιών 
διαφορικού, αντικατάσταση φίλτρου υδραυλικών, αντικατάσταση φίλτρου 
σασμάν,ρεγουλάρισμα βαλβίδων, ρεγουλάρισμα συμπλέκτη, 
ρεγουλάρισμα φρένων, γρασάρισμα, έγγραφη αναφορά παρατηρήσεων 
σχετικά με το μηχάνημα) 

Επισκευή άξονα του βολάν (τιμόνι) ρουλεμάν, δαχτυλίδια, και 
τοποθέτηση
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Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων για τα οχήματα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΕΡΓ/ΩΡΕΣ

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 12,5

2 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 5,0

3 Πλάνισμα καπακιού 5,0

4 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 10,0

5

6 Πρεσάρισμα κεφαλής κινητήρα 4,0

7 Αντικατάσταση εδρών και οδηγών βαλβίδων 5,0

8 Πρεσάρισμα κορμού κινητήρα 6,5

9 Απομαγνητισμό στροφάλου 10,0

10 Ρεκτιφιέ κυλίνδρων εξακύλινδρο κινητήρα 9,0

11 Ρεκτιφιέ κυλίνδρων τετρακύλινδρο κινητήρα 7,5

12 Αντικατάσταση χιτωνίων εξακύλινδρο κορμό κινητήρα 11,5

13 Αντικατάσταση χιτωνίων τετρακύλινδρο κορμό κινητήρα 9,5

14 Αντικατάσταση τσιμουχότοπου 2,0

15 Τόρνευση εμβόλων 4,5

16 7,5

17 Εφαρμογή κουζινέτων μπιελών 5,0

18 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 5,0

19 Αντικατάσταση χιτωνίων 12,5

20 Αλλαγή κουζινετών εκκεντροφόρου και εφαρμογή 5,0

21 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 7,5

22 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 5,0

23 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 7,5

24 Αλλαγή φλάντζες τσιμούχες 7,5

25 Αλλαγή ελατήρια 7,5

26 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 5,0

Μοντάρισμα όλου του κινητήρα ρύθμιση βαλβίδων, χρονισμός αντλίας 
καυσίμου  και αντικατάσταση όλες οι φλάντζες, οι τσιμούχες και τα στεγανά 
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Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων για τα οχήματα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 18,75

2 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 22,00

3 Πλάνισμα καπακιού 27,50

4 Πλάνισμα κορμού 31,25

5 Εφαρμογές Κουζινέτων  εκκεντροφόρου 25,00

6 Εφαρμογές, τόρνευση καπακιού Εδρών & Βαλβίδων 25,00

7 Ρεκτιφιέ κελύφους  τηλεσκοπικού  κυλίνδρου 32,50

8 Τόρνευση  πατούρων 18,25

Εργασίες Ρεκτιφιέ κινητήρων για τα οχήματα της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 10,00
2 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 7,50
3 Πλάνισμα καπακιού 5,00
4 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 17,50
5 Εφαρμογές κουζινέτων εκκεντροφόρου 10,00
6 Ρεκτιφιέ κελυφούς τηλεσκοπικού κυλινδρού 10,00
7 Τόρνευση πατουρών 7,50
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ
Α. Εργασίες Ταχογράφου

1 Επισκευή ταχογράφου (μερικής) 1,0
2 Επισκευή ταχογράφου (ολικής) 1,5
3 Πιστοποιητικό αναλογικού ταχογράφου 1,0
4 Πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου 2,0
5 Αντικατάσταση παλμικού αισθητήρα στροφών 1,5
6 Αντικατάσταση αναλογικού αισθητήρα στροφών 1,5
7 Αντικατάσταση ατέρμονα περιστροφής ντίζας κοντέρ 1,5
8 Αντικατάσταση ντίζας κοντέρ 2,5
9 Αντικατάσταση καλωδίωσης λειτουργίας ταχογράφου 1,5

 Εργασίες Ταχογράφων- Χιλιομετρητών – Ωρομετρητών 
Οχημάτων κατηγορίας 1
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ΕΡΓ/ΩΡΕΣ
1 Επισκευή ταχογράφου (μερικής) 1,0
2 Επισκευή ταχογράφου (ολικής) 1,5
3 Πιστοποιητικό αναλογικού ταχογράφου 1,0
4 Πιστοποιητικό ψηφιακού ταχογράφου 2,0
5 Αντικατάσταση παλμικού αισθητήρα στροφών 1,5
6 Αντικατάσταση αναλογικού αισθητήρα στροφών 1,5
7 Αντικατάσταση ατέρμονα περιστροφής ντίζας κοντέρ 1,5
8 Αντικατάσταση ντίζας κοντέρ 2,5
9 Αντικατάσταση καλωδίωσης λειτουργίας ταχογράφου 1,5

Εργασίες Ταχογράφων- Χιλιομετρητών – Ωρομετρητών 
Οχημάτων Κατηγορίας 1
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Α. Εργασίες μηχανικών μερών ΕΡΓ/ΩΡΕΣ
1 Εφαρμογή κουζινέτων μπιελών 5,0
2 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 5,0
3 Αντικατάσταση χιτωνίων 12,5
4 Αλλαγή κουζινετών εκκεντροφόρου και εφαρμογή 5,0
5 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 7,5
6 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 5,0
7 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 7,5
8 Αλλαγή φλάντζες τσιμούχες 7,5
9 Αλλαγή ελατήρια 7,5

10 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 5,0
11 Ρύθμιση βαλβίδων 4,0
12 Αλλαγή αντλία νερού 2,5
13 Επισκευή υπερσυμπιεστή 4,0
14 Αλλαγή φίλτρων,αέρος, πετρελαίου, καμπίνας, ξηραντήρα. 2,5

15 12,5
16 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 5,0
17 Επισκευή ψυγείου 10,0
18 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1,0
19 Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών 1,5
20 Αντικατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας 1,0
21 Αντικατάσταση αισθητήρα πίεσης λαδιού 1,0

22 1,5

23 37,5

24 27,5

25 12,5
26 Αντικατάσταση τσιμούχας στροφάλου καθρέφτη κινητήρα 6,5
27 Επισκευή ή αντικατάσταση ψυγείου Intercooler 7,5
28 Επισκευή ή αντικατάσταση ψυγείου λαδιού κινητήρα 5,0

ΟΜΑΔΑ 1: (Πλαίσια Απορριμματοφόρων ,Φορτηγών ,Υδροφόρων 
,Καλαθοφόρων κτλ οχημάτων άνω των 3,5 tn) 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 : Εργασίες μηχανικών μερών, μεταδόσεων κίνησης 
(κιβωτίου –συμπλέκτη –διαφορικού ), αεροσυμπιεστών 
,κουβουκλίων κτλ.

SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή 
φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 
βαλβολινών σασμάν- διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, 
έλεγχος ιμάντων

Χρήση διαγνωστικού: Για έλεγχο και διάγνωση, διαγραφή βλαβών, 
σετάρισμα ηλεκτρονικών συστημάτων για την καλή λειτουργία του 
οχήματος 
Μερική επισκευή 6κύλινδρου κινητήρα χωρίς να γίνει εξαγωγή από 
το όχημα: κουζινέτα μπιελών, ελατήρια εμβόλων, φλάντζες κεφαλής, 
ρύθμιση βαλβίδων 
Μερική επισκευή 4κύλινδρου κινητήρα χωρίς να γίνει εξαγωγή από 
το όχημα: κουζινέτα μπιελών, ελατήρια εμβόλων, φλάντζες κεφαλής, 
ρύθμιση βαλβίδων 
Αντικατάσταση φλάντζας κεφαλής και πλάνισμα κεφαλής 
ρεγουλάρισμα βαλβίδων
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1  Αλλαγή φουρκέτες 5,0
2 Αλλαγή συγχρόνιζε 12,5
3 Αλλαγή ρουλεμάν 5,0
4 Αλλαγή γραναζιών 10,0
5 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 11,5
6  Αλλαγή φλάντζες τσιμούχες 5,0
7  Αλλαγή πρωτεύων άξονας κομπλέ 12,5
8  Αλλαγή δευτερεύων άξονας κομπλέ 17,5
9  Αλλαγή  πρωτεύων - δευτερεύων – ενδιάμεσος άξονας 20,0

10  Αλλαγή -Επισκευή σταυροί ταχυτήτων 5,0
11  Αλλαγή -Επισκευή σταθερά ταχυτήτων 7,5
12 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 4,0
13 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 4,0
14 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 17,5
15 Αλλαγή φυσούνας Διαφορικού 4,0
16 Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 17,5
17 Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 11,5
18 Αλλαγή φλάντζες τσιμούχες 15,0
19 Αντικατάσταση μηχανικού διανομέα αέρα στο αργό γρήγορο 1,5
20 Επισκευή ή αντικατάσταση μποτιλάκι αέρα στο αργό γρήγορο 1,5

21 2,5

22 1,5

23 30,0
24 Αντικατάσταση άξονα και ρουλεμάν μετάδοσης κίνησης PTO 5,0
25 Αντικατάσταση μεσαία τριβή κεντρικού άξονα 3,0
26 Αντικατάσταση σταυρό κεντρικού άξονα 2,0
27 Αντικατάσταση κεντρικού άξονα 2,5

28 3,0
29 Εξαγωγή, επισκευή ή αντικατάσταση σασμανάκι PTO 2,5

30 52,5

31 17,5

Β. Εργασίες μεταδόσεων κίνησης (κιβωτίου -συμπλέκτη 
-διαφορικού), Κιβώτιο

Επισκευή ή αντικατάσταση κυλίνδρου και εμβόλου αέρος αργό 
γρήγορο
Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αέρα αργό 
γρήγορο
Εξαγωγή, γενική επισκευή μεσαίου διαφορικού Transfer και 
τοποθέτηση

Αντικατάσταση ή επισκευή κυλίνδρου και εμβόλου αέρα εμπλοκής 
του Transfer

Εξαγωγή, γενική επισκευή σασμάν, αλλαγή σετ δίσκου και 
τοποθέτηση
Αλλαγή σετ δίσκο, πλατό, ρουλεμάν ωθήσεως, ρουλεμάν και 
τσιμούχα στο βολάν, έλεγχος και επαναφορά δίχαλο συμπλέκτη 
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Γ. Εργασίες Αεροσυμπιεστών

1 25,0
2 Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 1,5
3 Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 4,0
4 Σετ ελατήρια κόφλερ 4,0
5  Αλλαγή-Επισκευή  Βαλβίδα κόφλερ 2,5
6  Αλλαγή  Χιτώνιο κόφλερ 5,0
7  Αλλαγή  Φίλτρα 2,5

Δ. Εργασίες Κουβουκλίων
1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 4,0
2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 4,0
3 Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 5,0
4 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 15,0
5 Επισκευή ή αντικατάσταση λεβιέ ταχυτήτων 4,0
6 Επισκευή ή αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης κουβουκλίου 4,0

7 4,0

8 4,0

9 4,0
10 Αντικατάσταση υδραυλικού αγωγού ανύψωσης κουβουκλίου 2,5

44. Αλλαγή -Επισκευή - Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήριακόφλερ (σετ), 
Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 

Επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 
κουβουκλίου
Επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικό μποτιλάκι ασφάλισης λεβιέ 
ταχυτήτων.
Επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικό μποτιλάκι ασφάλισης 
κουβουκλίου 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2: Εργασίες Συστημάτων Ανάρτησης
1 Αντικατάσταση αμορτισέρ  ανά τεμάχιο 1,0
2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4,0
3 Αλλαγή μπρακέτα 4,0
4 Αντικατάσταση αερόσουστας 3,0
5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 2,0

6 2,5

Α  Εργασίες συστημάτων Διεύθυνσης
1 Αλλαγή Ακραξώνιο 4,0
2 Αλλαγή Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 2,5

3 Αλλαγή Ρουλεμάν - Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές 3,5
4 Αλλαγή Γλίστρες - κουζινέτα 3,0
5 Αλλαγή Τάπες πηροδακτυλιών 1,0
6 Αλλαγή Γρασσαδοράκια 0,5
7 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 1,5
8 Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός) 1,0
9 Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 4,5

10 Έλεγχος - επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 6,0
11 Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 4,5
12 Έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια Πιέσεως 2,0
13 Έλεγχος- επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3,8
14 Επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 12,5
15 Αντικατάσταση υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 5,0
16 Αντικατάσταση βασιλικών πίρων ακραξονίων 6,3
17 Αντικατάσταση βασιλικών πίρων ακραξονίων (4Χ4) All-wheel Drive 8,8
18 Αντικατάσταση μικρής μπάρας τιμονιού 2,5
19 Αντικατάσταση μεγάλης μπάρας τιμονιού 3,0

20 12,5

Αντικατάσταση σετ κομπλέ σινεμπλόκ ζυγαριάς (ζαμφόρ) εμπρός ή 
πίσω άξονα

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3: Εργασίες Συστημάτων Διεύθυνσης -εμπρόσθια 
συστήματα)

Επισκευή ή αντικατάσταση ημιαηονίου μετάδοσης κίνησης (4χ4) 
εμπρός άξονα
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4: Εργασίες Συστημάτων Πέδησης
Α Εργασίες Πέδησης

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1,0
2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1,0
3 Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών 1,5
4 Έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 2,0
5 Έλεγχος - τορνίρισμα ταμπούρων 3,0
6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων τροχών 3,0
7 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3,0
8 Λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ 2,0
9 Τσιμούχες - δαχτυλίδια 1,0

10 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 1,0
11 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 2,0
12 Αλλαγή δύο ταμπούρων 1,5
13 Αλλαγή 4 ελατηρίων 1,5
14 Αντικατάσταση δισκόπλακες και τακάκια φρένων εμπρός άξονα 5,0
15 Αντικατάσταση δισκόπλακες και τακάκια φρένων πίσω άξονα 7,5
16 Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση δαγκάνας φρένων 5,0
17 Αντικατάσταση δαγκάνας φρένων 2,0
18 Επισκευή ή αντικατάσταση ρελέ πίσω φρένων 1,5
19 Επισκευή ή αντικατάσταση κατανεμητή πέδησης 2,0
20 Αντικατάσταση αισθητήρα κίνησης τροχού συστήματος ABS 2,0

21 Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αέρα συστήματος ABS 2,0
22 Διάγνωση και επισκευή συστημάτων αντιεμπλοκής φρένων ABS 1,5
23 Αντικατάσταση αγωγού αέρος πολυαμίδιο 1,3
24 Αντικατάσταση μανέτας χειροφρένου. 1,3
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 6: Εργασίες Συστημάτων Εξάτμισης
Α. Εργασίες Εξάτμισης

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 3,8
2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 3,0
3 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 2,0

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 11 Εργασίες  Καθισμάτων -Ταπετσαριών
Α. Εργασίες  Καθισμάτων -Ταπετσαριών

1 7,5

2 3,0
3 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 2,0
4 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη 2,5
5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 7,5
6 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 2,5
7 Κατασκευή πατάκια ένα σετ 1,5

Επισκευή καθισμάτων αέρος ( Ανάλογα αν έχει η ηλεκτρονική 
πλακέτα )
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά 
περίπτωση
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΕΡΓ/ΩΡΑ

1 5,00

2 12,50

3 15,00

4 Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής σκούπας. 15,00

5 Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλαϊνής σκούπας. 7,50

6 25,00

7 Αντικατάσταση πλαϊνού σωλήνα αναρρόφησης χοάνης. 5,00

8 Αντικατάσταση σωλήνα αναρρόφησης οροφής (προβοσκίδα). 5,00

9 7,50

10 Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης. 3,75

11 Αντικατάσταση μεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριμμάτων. 5,00

12 Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήματος σάρωσης. 3,75

13 Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας. 10,00

14 Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριμμάτων. 7,50

15 Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κεντρικού συστήματος σάρωσης και ευθυγράμμιση αυτού. 11,25

16 Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κελύφους τουρμπίνας αναρρόφησης. 17,50

17 Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήματος σάρωσης και ευθυγράμμιση αυτού. 7,50

18 Εξαγωγή - επισκευή επανατοποθέτηση και καθαρισμός δεξαμενής νερού 5,00

19 Καθαρισμός ψυγείου Μ.Ε 10,00

20 Επαναφορά βάσης 3,75

21 Επαναφορά κορμού 5,00

22 Επισκευή εκκεντροφόρου 10,00

23 Εφαρμογές  δακτυλιδιών 7,50

24 Αλλαγή βαλβίδας κλαπέτου 1,25

25 Αλλαγή ξηραντήρας αέρος 2,50

26 Αλλαγή ρύθμιση Ακροφύσιων 8,75

27 Σέρβις μηχανήματος 10,00

28 Επισκευή διαρροή αέρα 5,00

(Πλαίσια Μηχανημάτων Έργου Μ.Ε ,προωθητήρες , φορτωτές, γκρέιντερ, φορτωτές-εκσκαφείς 
,οδοστρωτήρες ,σάρωθρα κτλ.)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: Εργασίες   Μηχανικών  Μερών ,μεταδόσεων   κίνησης , κιβωτίου, συμπλέκτη- 
διαφορικού
Απλό service υπερκατασκευής σαρώθρου (αλλαγή φίλτρων ελαίου, αέρος και
ελαίου κινητήρα).
Γενικό service ήτοι: α) αλλαγή λαδιών κινητήρων πλαισίου και υπερκατασκευής, β) αλλαγή φίλτρων: 
λαδιού πετρελαίου αέρα και των δυο κινητήρων, γ) έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, ιμάντων, 
βαλβολίνων σασμάν και διαφορικού, έλεγχος και ρύθμισης συστήματος σάρωσης.
Επισκευή του συμπλέκτη με εξαγωγή και επανατοποθέτηση του σασμάν και
την αλλαγή των αντλιών του συμπλέκτη.

Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα κεντρικής
σκούπας.

Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων,
επανατοποθέτηση και ρύθμιση αυτής.
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2: Εργασίες   Υδραυλικών Συστημάτων
Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου ανατροπής κάδου. 4,50

Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος ανατροπής κάδου. 10,50

Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήματος σάρωσης 8,00

Αλλαγή στεγανών μπουκάλας 3,50

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 1,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3 Εργασίες   Συστημάτων Διεύθυνσης
Αλλαγή ακρόμπαρο 2,00

Αλλαγή μπάρας κεντρικής 3,00

Αλλαγή μπάρας τιμονιού 2,50

Αλλαγή μπαλάκια 2,50

 Αλλαγη ρουλεμάν τροχών 3,75

 Αλλαγή φούσκες τροχών 2,00

 Αλλαγή κρεμαργίερας 4,50

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 1,00
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4: Εργασίες   Συστημάτων Πέδησης
Αλλαγή  μανέτας χειρόφρενου 6,25

Αλλαγή ρεγουλατόρου διαφορικού 4,00

Αλλαγή Σιαγώνες, ρύθμιση χειρόφρενου 5,50

Αλλαγή σκάστρας  αέρος 2,50

Αλλαγή ταμπούρα πίσω 3,75

Αλλαγή ταμπούρα -σιαγώνες  -κυλινδράκια  φρένων πίσω 4,25

Αλλαγή φερμουίτ  διαφορικού , έλεγχος αέρας 3,75

Αλλαγή φερμουίτ  εμπρός- πίσω 3,75

Αλλαγή φερμουίτ εμπρός πίσω, ταμπούρα 7,50

Αλλαγή φερμουίτ, ταμπούρα, φυσούνες διαφορικού 4,75

Αλλαγή φερμουίτ, ταμπούρα , φυσούνες εμπρός 4,75

Γέμισμα μουαγιέ , αλλαγή μπουλόνια 8,75

Έλεγχος συστήματος αντιεμπλοκης πέδησης  (ΣΑΠ) 1,50

Εξαγωγή Τροχών για αλλαγή μπουλόνια 2,75

Εξαγωγή Τροχών, αλλαγή τσιμούχες διαφορικού 3,25

Εξαγωγή Τροχών , αλλαγή φερμουίτ & Μειωτήρες διαφορικού 3,25

Εξαγωγή Τροχών, αλλαγή φερμουίτ εμπρός 3,75

Εξαγωγή Τροχών αλλαγή φερμουίτ πίσω 3,75

Εξαγωγή Τροχών ,επισκευή  μειωτήρων διαφορικού 3,75

Εξαγωγή Τροχών, επισκευή φυσούνας αέρος 5,50

Αλλαγή βεντούζας φρένου  γλύστρας τσάπας 3,25

Αλλαγή αντλίας φρένων 4,75

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 1,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 6 :  Εργασίες   Συστημάτων Εξάτμισης
Αλλαγή  εμπρόσθιο  σπιράλ  εξάτμισης 6,25

Αλλαγή εξάτμισης κομπλέ 7,50

Αλλαγή καταλύτη 3,75

Αλλαγή μεσαίο καζανάκι  εξάτμισης 3,75

Αλλαγή πίσω καζανάκι  εξάτμισης 3,75

Αλλαγή σπιράλ  εξάτμισης 3,75

Αλλαγή σωλήνας εξάτμισης κατακόρυφη 5,00

Αλλαγή φούσκας εξάτμισης & βάσεις 3,75

Κατασκευή σωλήνα  εξάτμισης οπίσθια 7,50

Κόλλημα εξάτμισης 2,50

ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 1,00

0,00

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 9 Εργασίες  Ωρομετρητών
Έλεγχος -ρύθμιση  περιοριστής ταχύτητας 0,88

Επισκευή ωρομετρητών  (μερικής) 2,50

Επισκευή   ωρομετρητών (ολικής) 7,50
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: 
( Πλαίσια επιβατικών ,ημιφορτηγών μικρών φορτηγών  κτλ οχημάτων κάτω 3,5 tn)

Αλλαγή αντλίας νερού επιβατικού 2,50

Αλλαγή αντλίας νερού  ημιφορτηγού 2,50

Αλλαγή λαδιών επιβατικών 1,00

Αλλαγή λαδιών  ημιφορτηγού 1,00

Έλεγχος σέρβις επιβατικού 3,75

Έλεγχος σέρβις  ημιφορτηγού 7,50

Αλλαγή  σετ δίσκο -πλατό επιβατικού 7,50

Αλλαγή  σετ δίσκο -πλατό ημιφορτηγού 10,00

Επισκευή κινητήρα επιβατικού 15,00

Επισκευή κινητήρα  ημιφορτηγού 25,00

Επισκευή  σασμαν επιβατικού 25,00

Επισκευή  σασμαν  ημιφορτηγού 30,00

Ρύθμιση βαλβιδες ημιφορτηγού βενζίνης 1,25

Ρύθμιση βαλβιδες ημιφορτηγού πετρελαίου 2,50

Σέρβις Γενικό επιβατικού 5,00

Σέρβις Γενικό  ημιφορτηγού 10,00

Επαναφορά βάσης 2,50

Αλλαγή  ακρόμπαρο 1,25

Αλλαγή μπάρας κεντρική 2,50

Αλλαγή μπάρας τιμονιού 2,50

Κάρφωμα σιαγόνες 3,75

Επισκευή φυσούνας εμπρός 3,75

Αλλαγή  εξάτμισης κομπλέ 7,50

Αλλαγή καταλύτη 1,25

Αλλαγή μεσαίο  καζανάκι εξάτμισης 2,00

Αλλαγή πίσω   καζανάκι εξάτμισης 1,75

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: Εργασίες  Μηχανικών Μερών ,συστημάτων ανάρτησης    
διεύθυνσης ,πέδησης ,μετάδοσης κίνησης κτλ
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Αλλαγή σπυράλ εξάτμισης το κάτω 5,00

Αλλαγή αντλίας συμπλέκτη 2,50

Αλλαγή αντλίας φρένων 3,75

Αλλαγή βαλβίδας κλαπέτου 1,75

Αλλαγή μανέτας χειροφρένου 2,50

Αλλαγή ξηραντήρα αέρος 2,50

Αλλαγή ρεγουλά διαφορικού 7,50

Αλλαγή σιαγόνες ,ρύθμιση χειρόφρενου 7,50

Αλλαγή σκαστράς αέρος 2,50

Αλλαγή φερμουίτ εμπρός -πίσω 7,50

Αλλαγή φερμουίτ εμπρός -πίσω ,ταμπούρα 12,50

Τοποθέτηση συστήματος ABS  στο όχημα 62,50

Αλλαγή ρύθμισης ακροφυσιών 5,00

Αλλαγή τουρμπίνας 7,50

Αναγόμωση βεντιλατέρ  (επιβατικού) 10,00

Έλεγχος -ρύθμιση αντλίας καυσίμου 7,50

Έλεγχος -ρύθμιση περιοριστή ταχύτητας 5,00

Εξαγωγή επανατοποθέτησης μπεκ 6,25

Τοποθέτηση περιοριστής ταχύτητας 10,00

Αλλαγή πείροι 5,00

Αλλαγή ιμάντας 1,25

Αλλαγή αμορτισέρ 5,00

Αλλαγή σούστες 10,00

Αλλαγή μπρακέτα 7,50

Αλλαγή σινεμπλόκ 5,00

Αλλαγή κόντρες 7,50

Αλλαγή τεσσάρων(4)  ταμπουριών 10,00

Αλλαγή συγχρονιζέ 17,50
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5 : Εργασίες   Καθισμάτων -Ταπετσαριών

Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 3,00

Επισκευή καθισμάτων αέρος 3,00

Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 3,00

Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 2,50

Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη 2,50

Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2,25

Κατασκευή σετ πατάκια 1,25
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης: ………………………………..…(πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος και Κατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………

Προς: ΔΗΜΟ 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπ’ αριθμ. ……………… ποσού……………….……. ευρώ.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή   ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
……………………… υπέρ του

(i)   [σε   περίπτωση   φυσικού   προσώπου]:   (ονοματεπώνυμο,   πατρώνυμο)   ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)    (πλήρη    επωνυμία)………………………………….. ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................

β)    (πλήρη    επωνυμία)………………………………….. ........................,  ΑΦΜ:......................
(διεύθυνση).......................

γ)    (πλήρη    επωνυμία)........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση)......................ατομικά  και  για
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
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για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμός και ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη για
την  προμήθεια   […],  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  για  το/α  τμήμα/τα   (την/τις  ομάδα/ες)
………………………………………….1

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις  από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες  υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……. (τουλάχιστον 210 ημέρες από την επομένη του Διαγωνισμού)2

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε   να   θεωρήσουμε   την  Τράπεζα   μας   απαλλαγμένη   από   κάθε   σχετική   υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,  στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της3.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.

                                                                                   (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με
τα  οριζόμενα  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,   συμπληρώνεται  ο  αύξων  αριθμός/γράμμα  του/ων
τμήματος/  τμημάτων  για  το/α  οποίο/α  υποβάλλεται  προσφορά  (Άρθρο  72  παρ.  4  περ.  ι  του  ν.
4412/2016).
2 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα
(30)  ημέρες  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς,  όπως αυτός  ορίζεται  στα έγγραφα της  σύμβασης
(άρθρο 72 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).
3 Άρθρο 72 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016
4 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην  Ελλάδα  θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)
απόφαση του  Υπουργού  Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική  και  η  αναγραφή
της  σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: ………………………………(πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος και Κατάστημα)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………

Προς: ΔΗΜΟ 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ’ αριθμ. ……………… ποσού……………….……. ευρώ.

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή   ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ5

……………………… υπέρ του

(i)   [σε   περίπτωση   φυσικού   προσώπου]:   (ονοματεπώνυμο,   πατρώνυμο)   ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α)    (πλήρη    επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................

β)    (πλήρη    επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................

γ)    (πλήρη    επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................6

5 Το  ύψος  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  σε
συγκεκριμένο  χρηματικό  ποσό  και  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  5% της  προεκτιμώμενης  αξίας  της
σύμβασης.  Αναγράφεται  ολογράφως και  σε παρένθεση αριθμητικώς.  Στο ποσό δεν υπολογίζεται  ο
ΦΠΑ (άρθρο 72, παρ. 1, περ. β του ν. 4412/2016).
6 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για  την  καλή  εκτέλεση  της/των  ομάδας/ομάδων…………..  της  (αριθμό  και  τίτλο)
………………………………..  σύμβασης7,  σύμφωνα  με  την  (αριθμό  και
ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη  για την […].

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την […] .

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,
συνυπολογίζοντας και  το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε8.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

                             

7 Σύμφωνα με το Άρθρο 72 παρ 4 περ. ια του ν. 4412/2016
8 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995)  απόφαση του  Υπουργού  Οικονομικών,   με   την  οποία  και   κατέστη
υποχρεωτική  και  η  αναγραφή  της  σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ

      
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6135
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: 
- Τηλέφωνο: 
- Ηλ. ταχυδρομείο: 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https:// 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV):,CPV:            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020   
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
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 αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
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

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε  ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι  υπεύθυνοι για τον
έλεγχο  της  ποιότητας  και,  όταν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
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; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xviii

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει  λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν  συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxix;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxx κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης ,  αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που
αναφέρονταιxxxi, 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
δωρεάνxxxii.

β) 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 Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i Σε  περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των  μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για
στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση:  επιχείρηση η οποία απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους και  της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viii 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).

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x 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 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xi 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)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii 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.

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xiv 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 οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)" Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xv Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix Πρβλ άρθρο 48.

xxx  Η  απόδοση όρων είναι  σύμφωνη με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου 73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxii Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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