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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997648454

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1

Ταχυδρομική διεύθυνση Αρτεσιανού 1

Πόλη Καρδίτσα

Ταχυδρομικός Κωδικός 43131

Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS3 GR EL611

Τηλέφωνο 24413 50797-799, 2441354721

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr
skoura@dimoskarditsas.gov.gr
vtigkas @ dimoskarditsas.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΣΚΟΥΡΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 6 ΟΤΑ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας O.T.A 7

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 9 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) ΕΣΗΔΗΣ.10

1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
4 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου,  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)  της

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ
του ν. 4412/2016  

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

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

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

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

9 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr).

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):  www.dimoskarditsas.gov.gr και στην
ταχυδρομική δ/νση: ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Τηλ επικοινωνίας 24413-50797,799.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης11

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 162.260,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική δαπάνη
201.202,40€,  η δε δαπάνη θα βαρύνει  τους παρακάτω Κ.Α.  του προϋπολογισμού οικ.  ετών 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. 3440/2021 Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων της αρμόδιας Διεύθυνσης,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

10 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  « Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»

11 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου
53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)

Σελίδα 5





Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει 12 τιμής.

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

                      ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ.                  

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ CPV

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 375 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα 50110000-9:  Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης
μηχανοκίνητων οχημάτων

και παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15.000,00

Φ.Π.Α. 24% 3.600,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 18.600,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ CPV

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6664.0001

 

375 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα

50110000-9:   Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης
μηχανοκίνητων οχημάτων

και παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15.000,00

Φ.Π.Α. 24% 3.600,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 18.600,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001

 

125 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα 50110000-9:

Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 6.200,00 €

12 Άρθρο 86 ν.4412/2016. 

Σελίδα 6





4η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4:    ΤΡΑΚΤΕΡ.

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  20-6664.0001
  

75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα 50110000-9:

Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.000,00

Φ.Π.Α. 24% 720,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 3.720,00 €

5η 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     1.000,00

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 25 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=1.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.000,00

Φ.Π.Α. 24% 480,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 2.480,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002:     3.000,00

16800000-3: Μέρη
γεωργικών και
δασοκομικών
μηχανημάτων

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα =
50530000-9 :

Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ μηχανημάτων  2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6ης ΟΜΑΔΑΣ 6.200,00 €

 7η ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002: 8.000,00
34300000-0: Μέρη και

εξαρτήματα για
αυτοκίνητα οχήματα

και για τους κινητήρες
τους.

2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6664.0001

175 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα  =
7.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης

και παρεπόμενες
υπηρεσίες για οχήματα

και συναφή εξοπλισμόΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15.000,00

Φ.Π.Α. 24% 3.600,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7ης ΟΜΑΔΑΣ 18.600,00

 

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002:    67.000,00 34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 67.000,00

Φ.Π.Α. 24% 16.080,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8ης ΟΜΑΔΑΣ 83.080,00 €

9η ομάδα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
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1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

20-6672.0003:

2.760,00 34350000-5: Ελαστικά
ελαφράς και βαρέας

χρήσεως

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.500,00

50116500-6: Υπηρεσίες
επισκευής

προσαρμογής και
ζυγοστάθμισης

ελαστικών
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.260,00

Φ.Π.Α. 24% 1.022,40

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9ης ΟΜΑΔΑΣ 5.282,40 €

10η 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: 3.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6664.0001

50 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
 = 2.000,00

50116100-2:
Υπηρεσίες επισκευής

ηλεκτρολογικών
συστημάτωνΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 10ης ΟΜΑΔΑΣ 6.200,00 €

11η ομάδα:   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:  ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002:  1.500,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 50 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=2.000,00

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

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.500,00

Φ.Π.Α. 24% 840,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 11ης ΟΜΑΔΑΣ 4.340,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002: 7.500,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=3.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10.500,00

Φ.Π.Α. 24% 2.520,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 12ης ΟΜΑΔΑΣ 13.020,00 €

 

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

20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=3.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.000,00

Φ.Π.Α. 24% 960,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 13ης ΟΜΑΔΑΣ 4.960,00 €
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14η 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: 5.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=3.000,00

50110000-9:  Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.920,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 14ης ΟΜΑΔΑΣ 9.920,00 €

 ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 162.260,00

Φ.Π.Α. 24% 38.942,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 201.202,40

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 ιδίως13:

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

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337

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

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150).

13 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης
προσαρμογής των εν λόγω όρων.
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του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

του  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66)
«Ονομαστικοποίηση   μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα»14, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»15. 

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

της υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα :
“Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  14900/21  (Β’  466): «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες  Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

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

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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

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

15  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Σελίδα 12





του  ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

του  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία», 

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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119, 

του ν.  4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία  των φυσικών προσώπων έναντι  της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

της με αρ. Κ.Υ.Α. 91808/2020, Β’ 4092 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  για  τον  καθορισμό  βασικών  απαιτήσεων  για  προϊόντα  βιομηχανικής
μεταποίησης από ελαστικά υλικά

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.  3440/21 Μελέτη του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων της
Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών,  στην οποία αναφέρονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές των υπό
προμήθεια ειδών.

την με αριθμ.   88/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί ορισμού μελών επιτροπών
διενέργειας – αξιολόγησης. 

την με αριθμ.  286/2021 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 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/08/2021 και ώρα 15: 0016

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  31/08/2021,  και ώρα
από  10,00 π.μ..  Στην  αποσφράγιση  επιτρέπεται  να  παρίστανται  νόμιμα  οριζόμενοι  εκπρόσωποι  των
οικονομικών φορέων

16 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου.
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Η διαδικασία  θα διενεργηθεί  με  χρήση του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17 

Προκήρυξη18 της  παρούσας  σύμβασης  απεστάλη  με  ηλεκτρονικά  μέσα  για  δημοσίευση  στις   στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19

Η  προκήρυξη20 και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική  ηλεκτρονική
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ,   η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα  Αριθμό:
136504 , και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο21 22 23, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 : 

Σε δυο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται  στην περίπτωση (ιστ)  της παραγράφου 3 του
άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  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): http://www.dimoskarditsas.gov.gr.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει : τον ανάδοχο.

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

17 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016. 

18 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

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

20 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

21 Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

22 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες
του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35)
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

23  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  Ν.4412/2016»,  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής,  στη  διαδρομή  Αναθέτουσες  Αρχές/Γενικές
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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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,24 

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.

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,25  είναι τα ακόλουθα:

1. το Συμφωνητικό 
2. η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων – δικαιολογητικών

κατακύρωσης 
3. η Διακήρυξη
4. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
5. η μελέτη, όπως ισχύει σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
6. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

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)26.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 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  είτε
υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

25 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται  κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης
του  άρθρου  291,  αν  χρησιμοποιείται  ως  μέσο  προκήρυξης  του  διαγωνισμού,  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  του
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων
από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις
οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

26 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.
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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,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα,  εταιρικά  ή  μη,  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,
δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,
μαθηματικούς  τύπους  και  σχέδια,  που  είναι  δυνατόν  να  διαβαστούν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεν  είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.

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

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 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
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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  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος  Εκπρόσωπος Προσφέροντος,  ότι  η ίδια ή και  τρίτοι,  κατ’  εντολή και  για λογαριασμό της,  θα
επεξεργάζονται  προσωπικά  δεδομένα  που  περιέχονται  στους  φακέλους  της  προσφοράς  και  τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης  των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,  λαμβάνοντας
κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του  απόρρητου  και  της  ασφάλειας  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

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, 5, 6 και 7 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.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά,  τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης

2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
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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, ποσού 

3.245,20 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης αξίας.

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.  Για  την  διευκόλυνση  της  υπηρεσίας  θα
πρέπει κατά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής να αναφερθούν αναλυτικά τα τμήματα, στα οποία
αυτή αντιστοιχεί.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά τμήμα συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ (2% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕ-
ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ
Α/Α           ΤΜΗΜΑΤΑ  

1
1η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ  1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΠΛΥΝΤΗ-
ΡΙΟ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ

15000 300,00 €

2
2η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ 2: ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ,
ΓΡΕΪΝΤΕΡ, ΣΑΡΩΘΡΑ

15000 300,00 €

3
3η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ 3: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ. 5000 100,00 €

4 4η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ 4: ΤΡΑΚΤΕΡ 3000 60,00 €

5
5η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ 5: ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙ-

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )
2000 40,00 €

6
6η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑΣ 6: XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ             (ΣΥΜΠΕΡΙ-
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )   

5000 100,00 €

7
7η ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 15000 300,00 €

8
       8η ομάδα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-

ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΙ 6 )

67000 1.340,00 €

9

9η ομάδα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ-
ΝΩΝ ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ )      

4260 85,20 €
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10

10η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                               

5000 100,00 €

11

11η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕ-

ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΩΝ)

3500 70,00 €

12
12η ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΟΛΕΣ ΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )         

10500 210,00 €

13

13η ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ:
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕ-

ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΩΝ)                          

4000 80,00 €

14

14η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟ-
ΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  ΑΝΤΑΛ-

ΛΑΚΤΙΚΩΝ)    

8000 160,00 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε)  υποβάλει  μη  κατάλληλη  προσφορά,  με  την  έννοια  της  περ. 46  της  παρ. 1  του  άρθρου  2  του  ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις
περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή
δικαιολογητικών  από τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
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παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

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 ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

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),  και  τα εγκλήματα του άρθρου 187  του  Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμ-
φερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επι-
κουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της  απόφασης
2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ της  Επιτροπής  (ΕΕ  L 141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
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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),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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.  Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύ-
νολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι -
στεί 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 

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 στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2.2.3.4. 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,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία
εξυγίανσης  και  δεν  τηρεί  τους  όρους  αυτής  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
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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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών  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 της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο 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  έκδοσης πράξης  που βεβαιώνει  το
σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4,  εκτός  από  την  περ.  β  αυτής,  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).  Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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
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σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. 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.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  
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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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τη συγκεκριμένη προμήθεια.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Απαιτείται συμμόρφωση σύμφωνα με τους ορους της τεχνικής έκθεσης που αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της διακήρυξης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για τη συγκεκριμένη προμήθεια

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου 2.2.6 και 2.2.7.), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των  δεσμών  τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.

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

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

Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την σχετική
πρόσκληση  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  απευθύνεται  στον  οικονομικό  φορέα  μέσω  της

Σελίδα 25





λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει  στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφεί-
λουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ , το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

T  ο παραχθέν αρχείο    pdf     αναρτάται    ξεχωριστά   ως αναπόσπαστο μέρος αυτή της διακήρυξης.    T  ο αρχείο  
XML  αναρτάται  για  την  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων  προκειμένου  να  συντάξουν  μέσω  της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. Στο τέλος της διακήρυξης για λόγους ευκολίας και κατανόησης
των απαιτούμενων προς συμπλήρωση πεδίων του εντύπου, υπάρχει το σχέδιο του ΕΕΕΣ που αφορά την
υπό δημοσίευση προμήθεια.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα
στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να
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απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  η προκαταρκτική απόδειξη  των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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 ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της πα-
ρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύ-
ναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου
10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμ -
φωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει
κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.

2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για  την  απόδειξη  της  μη συνδρομής  λόγων αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Τα δικαιολογητικά
της παρούσας παραγράφου θα υποβληθούν μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν πρόσκλησης
της  Αναθέτουσας  Αρχής  (βλ.  παρ.  3.2). Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί  από προσφέροντες,  σε
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

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
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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  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης. 

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.

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την  παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή 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 έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 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 την παράγραφο  2.2.3.2 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 .

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

[η  Α.Α.  δύναται  να  ζητήσει  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  αναφορικά  με  τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του
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στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στους  οποίους  οφείλει  να
καταβάλει εισφορές]

iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4  περίπτωση β΄  πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.

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 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

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 ή πιστοποιητικό
που  εκδίδεται  από  την  οικεία  υπηρεσία  του  Γ.Ε.Μ.Η.  των  ως  άνω  Επιμελητηρίων.  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  εάν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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Β.3.   Δεν ισχύει για την συγκεκριμένη διακήρυξη 

Β.4. Δεν ισχύει για την συγκεκριμένη διακήρυξη 

Β.5. Δεν ισχύει για την συγκεκριμένη διακήρυξη 

Β.6. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) 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 στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει  σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού  προσώπου  γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται  στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται  επιπλέον απόφαση-
πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους27 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. 

27 Άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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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. Ειδικώς
όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  φόρων  και  τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων  αυτών  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα,
προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την
εκτέλεση  της  Σύμβασης.  Η  σχετική  αναφορά  θα  πρέπει  να  είναι  λεπτομερής  και  να  αναφέρει  κατ’
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης
και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών. 

Β.11. 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.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης28 
Κριτήριο ανάθεσης29 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά :  

        Α) βάσει τιμής30 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις  απαιτήσεις  που ορίζονται  στην  παρούσα Διακήρυξη,  για  το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. 

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 αυτής31.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του  αποφαινομένου  οργάνου  της
αναθέτουσας  αρχής,  υποβάλλοντας  έγγραφη  ειδοποίηση  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.32

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  (εφεξής  Κ.Υ.Α.  ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες  και
Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγ-
μένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποι-
ητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλο-
γο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονι-
σμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

28 Άρθρο 86 ν.  4412/2016  και  τυποποιημένο  έντυπο 2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

29 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει  να συνδέονται  με το αντικείμενο της  σύμβασης,  σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από
προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους
προσφέροντες,  προκειμένου  να  αξιολογείται  ο  βαθμός  συμμόρφωσής τους προς  τα κριτήρια ανάθεσης.  Εάν  υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

30  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.
31 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
32 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.33

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  η  τεχνική
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών. 

Από  τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται,  με  χρήση  της   σχετικής  λειτουργικότητας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες  διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται  να πραγματοποιείται  για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά,  από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν34.  

2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι  Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2735 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

33 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
34 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
35   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».  Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται  και
γίνεται  αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της  παρούσας.   2.  Η  αυθεντικοποίηση  που
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση
γνήσιου  υπογραφής  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  (Α`  45).  Η  ημερομηνία  που  αναγράφεται  στην  προηγμένη  ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της
ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
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γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπογραφών  σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου  92  του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 36

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ37 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199938, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου 11  του ν.  2690/1999 ή  δεν  συνοδεύονται  από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο39. 

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η  αναθέτουσα  αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης
απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

36 Ομοίως  προβλέπεται  και  στην  περίπτωση  υποβολής  αποδεικτικών  στοιχείων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  παρ.  13  του
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

37 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».

38 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
39   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας , άλλως
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο  οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.

Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής  ταχυδρομικώς,  ο
οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης  εισαγωγής  του  φακέλου  του  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών,  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»,  τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

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 με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του
ν.  4412/2016 και  τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός  φορέας  δύναται να
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, 

γ)  τα ζητούμενα στις παραγράφους  2.2.5,  2.2.6 & 2.2.7 δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, όπου αυτά
απαιτούνται 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στην εν λόγω διακήρυξη και στην 3440/2021 μελέτη της αρμόδιας Διεύθυνσης
του  Δήμου  Καρδίτσας,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές
πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στην ως άνω μελέτη40 41..

40 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016
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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: 

Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.42

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 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών43  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  έξι  (6)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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

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  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.  Σε περίπτωση
αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς
φορείς,  που  αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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 παρατείνουν 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 να παρατείνουν την προσφορά τους.

41 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η τεχνική προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

42 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α.
43 Άρθρο 97 ν. 4412/2016
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών44

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

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  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,45 

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016).

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  ή  τη
συμπλήρωσή τους,  εντός  της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα με  τα άρθρα  102 και  103  του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας  ή η  πλήρωση μιας  ή  περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

44 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
45 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών46

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης47,  εφεξής 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»
τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή48.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών,  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  ΕΣΗΔΗΣ  οργάνων  της49,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός προθεσμίας όχι  μικρότερης των δέκα (10)  ημερών και  όχι
μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα50.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλε-
κτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται  από την αναθέτουσα αρχή απόφαση,  με την οποία επικυρώνεται  το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση

46 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
47 Επισημαίνεται  ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016
48 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
49 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών,  την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση ή  κατάπτωση των εγγυήσεων,  τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

50 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
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οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας
ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους51.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν  συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφε-
ρόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας  και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των τεχνικών προσφορών52.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  καταχωρίζονται  οι  οικονομικές  προσφορές  κατά  σειρά  μειοδοσίας  και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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.53  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων54 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική  Προσφορά» και  «Οικονομική  Προσφορά»)  και  η  αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί  εγγράφως,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο
σε κατάταξη  μειοδότη στον οποίον  πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινός  ανάδοχος»)  να
υποβάλει  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  σύμφωνα   με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  103  και  την
παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης
των  πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  και  ενσωματώνεται  στην  απόφαση
κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου55 -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  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  όλων  των
51 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
52 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση.
53 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
54 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
55 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο PDF,  σύμφωνα  με  τα  ειδικώς  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη
εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη του οικονομικού φορέα,  στην αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.556. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα  αρχή καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο να προσκομίσει  τα  ελλείποντα δικαιολογητικά ή  να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω
προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω
προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ.  5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της
διαφάνειας.

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
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , 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  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του57. 

56 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
57 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  διακήρυξης  και  β)  πληροί  τα  σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 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 σύμφωνα με
όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης58 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η  απόφαση  έγκρισης  των
πρακτικών  των  περ.  α  &  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  100  του  ν.  4412/2016  (περί  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους
οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
αναφέρονται  υποχρεωτικά οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή της  σύναψης  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν  από αυτούς,  με  ενέργειες  της  αναθέτουσας  αρχής59.  Κατά της  απόφασης  κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.60

3.3.2.  Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται  οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλ-
θει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επι-
φύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκλη-
ση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016,
στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται  από την
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλω-
ση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

58 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
59  Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
60 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  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.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης  επιτακτικού λόγου δημόσιου  συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α.  Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  δημόσια
σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του61 .

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.  Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά
προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε  περίπτωση παράλειψης  που αποδίδεται  στην αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία για  την  άσκηση της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης62 .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά περίπτωση κοινοποίησης  ή γνώσης και  λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5963.

61 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
62 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
63 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής. 

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
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται  στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος μπορεί  να θίγεται  από την  αποδοχή της προσφυγής,  προκειμένου  να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989,  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου,  το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως.  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 ακύρωσης64 . 

64  Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της.  Η  άσκησή  της  κωλύει  τη  σύναψη  της
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την
άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο  αποκλειστικά  διπλότυπο  είσπραξης  από  τις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η
ισχύς της αναστολής. 

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138
ν. 4782/202165 , σύμφωνα με τις οποίες: 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των
αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15)  ημερών  από  την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  προσωρινή  διαταγή  το  δικαστήριο  αυτό
αποφανθεί διαφορετικά . 

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  της  ως  άνω  Επιτροπής,  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. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον  οποίο  προορίζεται  το  υπό  ανάθεση  αντικείμενο,  γ)  αν  λόγω ανωτέρας  βίας,  δεν  είναι  δυνατή  η
κανονική  εκτέλεση  της  σύμβασης,  δ)  αν  η  επιλεγείσα  προσφορά  κριθεί  ως  μη  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.

65  Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής
των νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 .
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

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 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 οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Η/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό του/ς  μετά από  την  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία
του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους
απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου. 

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

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 περιβαλλοντι -
κού, 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΄  .  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βε-
βαιώνεται 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, επι-
πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
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 αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρε-
ου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παρα-
γράφου   7 του άρθρου 105   του ν. 4412/2016.  66  .  

4.3.3. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

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  συνεργασίας67.  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 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

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

66 Άρθρο 130 ν.4412/2016
67 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της και δικαίωμα παράτασης 68

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. 4412.69 70

Ο δήμος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών, ανάλογα με
τις ανάγκες του και τις οικονομικές του δυνατότητες με τις ίδιες τιμές του διαγωνισμού, στην περίπτωση
μείωσης της ποσότητας. 

Η  σύμβαση  της  προμήθειας  δύναται  να  παραταθεί  μέχρι  και  την  εξάντληση  των  ποσοτήτων  ή  του
συμβατικού  τιμήματος   μέχρι  και    τρεις  μήνες   από τη λήξη του οικ.  Έτους 2021,  μετά από μονομερή  
δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τους αναδόχους, πριν τη λήξη της συμβάσεως.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης71 

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  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.

δ)  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης,  για  ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε)  ο  ανάδοχος  πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να μην καταγγείλει  τη σύμβαση,  υπό την προϋπόθεση ότι  ο  ανάδοχος ο
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.

68  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
69 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών
που  συνάπτονται  από  αυτές,  γνωμοδοτεί  η  επιτροπή  της  περ.  α’  της  παρ.  11  του  άρθρου  221  ((επιτροπή
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

70 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του
ν. 4412/2016).

71 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής72 

5.1.1. Το 100% της αξίας του εκάστοτε νομίμου παραστατικού μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. 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. 4412/201673, 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) 74

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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   του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201675

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)76 .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου .

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

Κάθε  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  κράτηση  που  τυχόν  ισχύει  ή  θα  ισχύσει,  όταν
υπογραφούν οι συμβάσεις αναθέσεις των προμηθειών.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος77 από τη σύμβαση και  από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλ-
λογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

72      Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
τιμολόγια  που είναι  σύμφωνα με  το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης  ηλεκτρονικών τιμολογίων,  όπως αυτό ορίζεται  στην
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού,
κανονιστικών αποφάσεων. 

73 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
74 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
75 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

76 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.

77 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
203 του ν. 4412/201678 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

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

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμη-
θευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτο-
ντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα
που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμε-
νου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα
αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό
φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία δια-
πραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-
πτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκ-
πτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φο-
ρέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται  στην αναθέτουσα
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός  του διαφέροντος επιβάλλεται  στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την
κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα

78  
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προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.

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, επιβάλλε-
ται πρόστιμο79 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθε-
σμα.

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων80  

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 γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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 φύσης 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. 4412/201681. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016  και  την  παράγραφο  5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από  όλα  τα  μέλη  της.  Δεν  απαιτείται  η  τήρηση  ενδικοφανούς  διαδικασίας  αν  ασκείται  από  τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

79 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
80 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

81 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η  ισχύς  της  υπογραφείσας  σύμβασης  ξεκινά  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  και
ολοκληρώνεται στις 31-12-2021  με δυνατότητα παράτασης ΤΡΙΩΝ (μηνών), εφόσον δεν εξαντληθεί το
σύνολο του προϋπολογισμού ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα είδη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην τεχνική έκθεση που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συμβατικός  χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη  του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του
άρθρου  132  περί  τροποποίησης  συμβάσεων  κατά  τη  διάρκειά  τους,  β)  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη
απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης82.

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  έπειτα  από  αίτημα  του  αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι,  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει  ο παραταθείς,  κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί  το υλικό,  ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3. Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται  σύμφωνα  με  την  παρ.  11  περ.  β  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/1683 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 προμηθευτής. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα
είδη από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

82       Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
83 Άρθρο  221  παρ.  11  β)  του  ν.  4412/2016:  “Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου.  Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου
και  εισηγείται  τη  λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης  των ως άνω όρων.  Με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  τις
παραπάνω αρμοδιότητες” 
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•  τη σύμβαση

•  τη τεχνική προσφορά του αναδόχου

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

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 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΄εφεση 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 παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται σε
χρονικό διάστημα το αργότερο  10 εργάσιμων ημερών από την παράδοση της εν λόγω προμήθειας κι
εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι. 

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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.84

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εξωτερικό

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

84 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. 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.

6.4.2. 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.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας85 

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. (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής86 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

85 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
86 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.:  3440/04.03. 2021

   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

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 2021.

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

Σελίδα 55





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 Ι). 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 ΙΙ).

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 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
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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 
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  
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οχημάτων-μηχανημάτων  (εργασίες  και  ανταλλακτικά)   και  προμήθεια  ελαστικών  της  μελέτης
ανέρχεται στο ποσό των   162  .260,00    Ευρώ (προ Φ.Π.Α.)    και στο ποσό των   201.202,40  Ευρώ  
( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   38.942,40    ),     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      για  το έτος 2021 .  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Κ.Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Α/Α               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ                                    Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

1

1η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1:

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΦΟΡΤΗΓΑ,  
ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ                   

20-6664.0001

2

2η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2:                   

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΓΡΕΪΝΤΕΡ, ΣΑΡΩΘΡΑ.        

20-6664.0001

3

3η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  3:                  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ.                                                 

 

20-6664.0001

4
4η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  4: ΤΡΑΚΤΕΡ  
20-6664.0001

5

5η Ομάδα:

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

20-6664.0001

20-6672.0002

6

6η Ομάδα:

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

20-6664.0001

20-6672.0002

7
7η Ομάδα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ    
20-6664.0001

8

8η Ομάδα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ         

 ( ΠΛΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5 ΚΑΙ 6 )

20-6672.0002

9 9η Ομάδα:
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ :

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                            

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ )         

                                                                                         

20-6672.0003

10

10η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

 ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                         

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                                    

20-6664.0001

20-6672.0002

11

11η Ομάδα:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                             

 ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                                   

20-6664.0001

20-6672.0002

12

12η Ομάδα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ  ΟΛΕΣ  ΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                          

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )                                   

20-6664.0001

20-6672.0002

13

13η Ομάδα:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ : ΟΛΕΣ ΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ                                  

ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)                                                

20-6664.0001

20-6672.0002

14

14η Ομάδα:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ :

 (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ                         

  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ).                                 

20-6664.0001

20-6672.0002

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

                      ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ.                  

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ CPV

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 375 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα 50110000-9:  Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης
μηχανοκίνητων οχημάτων

και παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15.000,00

Φ.Π.Α. 24% 3.600,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 18.600,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ CPV

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6664.0001

 

375 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα

50110000-9:   Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης
μηχανοκίνητων οχημάτων

και παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15.000,00

Φ.Π.Α. 24% 3.600,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 18.600,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 20-6664.0001 125 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα 50110000-9:
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 6.200,00 €

4η ομάδα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4:    ΤΡΑΚΤΕΡ.

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  20-6664.0001
  

75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα 50110000-9:

Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.000,00

Φ.Π.Α. 24% 720,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 3.720,00 €

5η 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     1.000,00

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 25 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=1.000,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.000,00

Φ.Π.Α. 24% 480,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 2.480,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
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1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002:     3.000,00

16800000-3: Μέρη
γεωργικών και
δασοκομικών
μηχανημάτων

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα =
50530000-9 :

Υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης
μηχανημάτων  2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6ης ΟΜΑΔΑΣ 6.200,00 €

 7η ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002: 8.000,00
34300000-0: Μέρη και

εξαρτήματα για
αυτοκίνητα οχήματα

και για τους κινητήρες
τους.

2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6664.0001

175 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα  =
7.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης

και παρεπόμενες
υπηρεσίες για οχήματα

και συναφή εξοπλισμόΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 15.000,00

Φ.Π.Α. 24% 3.600,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7ης ΟΜΑΔΑΣ 18.600,00

 

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

20-6672.0002:    67.000,00 34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 67.000,00

Φ.Π.Α. 24% 16.080,00
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8ης ΟΜΑΔΑΣ 83.080,00 €

9η 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:

2.760,00 34350000-5: Ελαστικά
ελαφράς και βαρέας

χρήσεως

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.500,00

50116500-6: Υπηρεσίες
επισκευής

προσαρμογής και
ζυγοστάθμισης

ελαστικών
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.260,00

Φ.Π.Α. 24% 1.022,40

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9ης ΟΜΑΔΑΣ 5.282,40 €

10η 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: 3.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20-6664.0001

50 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
 = 2.000,00

50116100-2:
Υπηρεσίες επισκευής

ηλεκτρολογικών
συστημάτωνΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 10ης ΟΜΑΔΑΣ 6.200,00 €

11η ομάδα:   ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ:  ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ )

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ
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1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002:  1.500,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 50 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=2.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3.500,00

Φ.Π.Α. 24% 840,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 11ης ΟΜΑΔΑΣ 4.340,00 €

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

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ σε Ευρώ

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 20-6672.0002: 7.500,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=3.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10.500,00

Φ.Π.Α. 24% 2.520,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 12ης ΟΜΑΔΑΣ 13.020,00 €

 

13η ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
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.
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2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=3.000,00

50110000-9: Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4.000,00

Φ.Π.Α. 24% 960,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 13ης ΟΜΑΔΑΣ 4.960,00 €

14η 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: 5.000,00

34300000-0: Μέρη και
εξαρτήματα για

αυτοκίνητα οχήματα
και για τους κινητήρες

τους.

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

20-6664.0001 75 εργ.ώρες * 40€/εργ.ώρα
=3.000,00

50110000-9:  Υπηρεσίες
επισκευής και
συντήρησης

μηχανοκίνητων
οχημάτων και
παρεπόμενου
εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8.000,00

Φ.Π.Α. 24% 1.920,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 14ης ΟΜΑΔΑΣ 9.920,00 €

 ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 162.260,00

Φ.Π.Α. 24% 38.942,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 201.202,40

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.
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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, 04-03-2021

Ο Συντάκτης                     Ο Προϊσταμενος

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος                             Ντίνας Ηλίας              

Μηχανοτεχνίτης                     ΔΕ Οδηγών

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
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εκδόθηκε  η  Οικ.3373/390/1975  απόφαση  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  όπως
τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975.  

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
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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.

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.
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• 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.

• 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  
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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.

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.
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-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.
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 παρόν 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
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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 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, επί 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
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εκτέλεσης οποιουδήποτε ελέγχου απαιτηθεί σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο, εφ’ όσον αυτό
κριθεί  αναγκαίο,  με  έξοδα  που  θα  βαρύνουν  τον  προμηθευτή.

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.

Δ. Δικαιολογητικά Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω δηλώσεις και 
έγγραφα:
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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 /2021 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 για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών και 
ανταλλακτικών για ένα (1) έτος τουλάχιστον.

8) 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.

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

10) 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  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.

11) 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.

12) 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,  
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4. Υπεύθυνη Δήλωση της αποδοχής από την πλευρά του συνεργαζόμενου συνεργείου και  ότι
διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις εργασίες που αναλαμβάνει.

13) 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.

14) 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.

15) 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.

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

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

18) 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.

19) 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.

20) Υπεύθυνη δήλωση  του προμηθευτή ότι θα παρέχει εγγύηση καλής ( εκτός φυσιολογικής 
φθοράς ) λειτουργίας δύο (2) ετών για τα ελαστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

21) 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.   

22) 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

   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 2ο

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»,
➢ 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

Σελίδα 76





«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 3ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμβατικά στοιχεία είναι:

I. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
II. Η Παρούσα μελέτη.
III. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
IV. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

   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 5ο

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
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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 6ο

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  31-12-2021   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  
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 7ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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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
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 4% 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 9ο

   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.
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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
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
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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.

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 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

Σελίδα 81





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)  
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  
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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 13ο

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  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  &
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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

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»
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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.
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
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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.

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 15ο

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  οχλήσεις  της  Αναθέτουσας
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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 16ο

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 17ο

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 18ο

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  
επαγγέλματος  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Την  ευθύνη  για  τους  χώρους  εργασίας  και  
το προσωπικό που χρησιμοποιείται για τις επισκευές έχει ο ανάδοχος.  

Καρδίτσα, 04-03-2021

Οι Συντάκτες

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος

      Ο
Προϊσταμενος

Μηχανοτεχνίτης Ντίνας Ηλίας

ΔΕ Οδηγών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)  
ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΩΣ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  ΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ  ΟΙ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΤΟ  ΣΩΜΑ  ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΩΣΤΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΚΑΙ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ.

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για  διαδικασίες  σύναψης σύμβασης  για τις  οποίες  έχει  δημοσιευτεί  προκήρυξη  διαγωνισμού
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι
ανακτώνται αυτόματα,  υπό την προϋπόθεση ότι  έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία
ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης 
14099/2021 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
URL της ΕΕ 
Εθνική επίσημη εφημερίδα 
Εάν δεν  έχει  δημοσιευθεί  προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φο-
ρέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επί-
πεδο) 

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία: 
"  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 
Χώρα: 
Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων

Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
"  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 
Σύντομη περιγραφή: 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον ανα-
θέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
14099/2021 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαι-
τείται και υπάρχει 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  αποκλειστικότητα:  ο οικονομικός φορέας είναι  προστα-
τευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαί-
σιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Ναι Όχι 
Ποιο  είναι  το  αντίστοιχο  ποσοστό  των  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζο-
μένων; 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμε-
νοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει  ισοδύναμο  πιστοποιητικό  [π.χ.  βάσει  εθνικού  συστήματος
(προ)επιλογής]; 
Ναι Όχι      

 Απαντήστε  στα υπόλοιπα τμήματα της  παρούσας  ενότητας,  στην  ενότητα Β  και,  όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περί-
πτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι Όχι 

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ,
ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγρα-
φα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινω-
νικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην ανα-
θέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 
Ναι Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 
Ναι Όχι 

 Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για συ-
γκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
προμήθειας: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

 Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προ-
σώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκο-
πούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 
Επώνυμο 
Ημερομηνία γέννησης 
Τόπος γέννησης 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Εάν χρειάζεται,  δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις  μορφές της,  την
έκταση, τον σκοπό …): 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκρι-
θεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες
που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
Ναι Όχι 

 Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε
μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους εν-
διαφερόμενους φορείς.
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Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνι-
κό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύ-
θυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να κα-
λέσει για την εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζε-
ται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με
τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικο-
νομικός φορέας

 (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την ανα-
θέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας; 
Ναι Όχι 
Εάν  ναι  και  στο  μέτρο  που  είναι  γνωστοί,  παραθέστε  κατάλογο των  προτεινόμενων υπεργο-
λάβων: 

 Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επι-
πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με
το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλει-
σμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προ-
σώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξου-
σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική ορ-
γάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Διαφθορά 
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προ-
σώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξου-
σία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  διαφθορά  με  καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιου-
λίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δί-
καιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προ-
σώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξου-
σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση
η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας πε-
ρίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προ-
σώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξου-
σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλή-
ματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκ-
δοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλει-
σμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του
Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της
22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
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Κωδικός 
Εκδότης 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προ-
σώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξου-
σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από πα-
ράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  με  καταδικαστική  απόφαση  η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περί-
οδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προ-
σώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξου-
σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύ-
ει; 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 αν-
θρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφα-
σης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

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

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλει-
σμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
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--- 
Ενεχόμενο ποσό 
--- 
Η  παράβαση υποχρεώσεων έχει  αποδειχθεί  με  άλλα μέσα εκτός  από δικαστική ή  διοικητική
απόφαση; Ναι Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους; Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
--- 
Η  παράβαση υποχρεώσεων έχει  αποδειχθεί  με  άλλα μέσα εκτός  από δικαστική ή  διοικητική
απόφαση; Ναι Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους; Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

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

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό πα-
ράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλει-
σμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργα-
τικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δί-
καιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πλη-
ροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φο-
ρέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δι-
καίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτε-
λέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριο-
τήτων; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πλη-
ροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φο-
ρέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δι-
καίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτε-
λέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
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Βρίσκεται  ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση,  προκύ-
πτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές δια-
τάξεις; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πλη-
ροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φο-
ρέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δι-
καίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτε-
λέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθα-
ριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πλη-
ροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φο-
ρέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δι-
καίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτε-
λέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πλη-
ροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φο-
ρέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δι-
καίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτε-
λέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; Ναι
Όχι 
URL 
Κωδικός 
Εκδότης 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
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Έχει  συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα;  Κατά  περίπτωση,
βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην ανα-
θέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προη-
γούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη κα-
ταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») Ναι Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
Ψευδείς  δηλώσεις,  απόκρυψη  πληροφοριών,  ανικανότητα  παροχής  των  απαιτούμενων  εγ-
γράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαι-
τούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτη-
ρίων επιλογής,

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ανα-
θέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που εν-
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δέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλο-
γής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής
του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορί-
ζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας Ναι Όχι 

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

Λήξη 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβα-
ρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυ-
στέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογη-
τικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή δια-
τίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το
πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 πα-
ράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Σελίδα 98





Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον ανα-
θέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιο-
λογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευ-
ρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)  

     ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ή  ΧΩΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Χ1

Χ2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΟΜΑΔΑ (9Κ1 & 9Κ2 ): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  & ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Της επιχείρησης                                                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................................  
με έδρα στ                                                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................................................  
οδός                                                                                                   ......................................................................................  αριθμ                     ..............   Τ.Κ                                                                            .............................................................  
Τηλ.:                                                               ......................................................  τηλ. Κινητό                                             .....................................   Fax:                                                                           ............................................................  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):                                                                        ...............................................................  ...........................................................  

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του Δήμου Καρδίτσας που αναγράφεται στον τίτλο και των
λοιπών  στοιχείων  της  μελέτης  και  της  δημοπράτησης  ,  καθώς  και  των  συνθηκών  εκτέλεσης  της  προμήθειας,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά.
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης και της με αριθμό
1/2021  μελέτης  και  αναλαμβάνω  την  προμήθεια  των  ελαστικών  για  τις  διαστάσεις  που  αναφέρονται  στον
παρακάτω Πίνακα.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ 9Κ.1

9Κ.
1

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

    ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΤΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Χ1 225/75R17.5 “All Type”
1.380,00

Χ2 225/75R17.5 “All Type”
1.380,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 9Κ.1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟ ΦΠΑ :(Χ1+Χ2)

 9Κ.2 ΠΡ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  (χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

9Κ.2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

                                            1.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Σ.Χ.Π. = 9Κ.1 + 9Κ.2.

Καρδίτσα,....................../.............../202
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :1/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:162.260,00 Ευρώ (προ ΦΠΑ)            

201.202,40 Ευρώ  (συμπ. ΦΠΑ 24%)    
Ε ΝΤ Υ Π Ο    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………………………………….............................................
με έδρα στ…………...…………...………….……..………………………………………………………….……………………...........................................
οδός ……….…………..…...………...……….…………………………………... αριθμός ……….....................……
Τ.Κ............................ ……….........................….................
Τηλ. …………...……..…………...................… τηλ. κινητό ...……………..……………….……………... Fax ………..…..........
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της μελέτης
και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας,
προμήθεια ανταλλακτικών για την κάτωθι ομάδα της μελέτης με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης :
i) ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ :  (σημειώστε √ στο αντίστοιχο πεδίο της κατηγορίας που 
συμμετέχετε)

Α/Α  ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ (€)

(προ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(σημειώστε √ στο

αντίστοιχο πεδίο της
κατηγορίας που
συμμετέχετε)

1η Ομάδα :  

Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 1 : Απορριμματοφόρα, 
Πλυντήριο, Φορτηγά, Φορτηγά με αρπάγη. 15.000,00

2η Ομάδα :
Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 2 : Εκσκαφείς, Φορτωτές, 
Γρεϊντερ, Σάρωθρα. 15.000,00

3η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 3 : Επιβατικά, Αγροτικά. 5.000,00

4η Ομάδα :
 
Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 4 :Τρακτέρ. 3.000,00

5η Ομάδα : Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 5 : ΔΙΚΥΚΛΑ 2.000,00

6η  Ομάδα :
 Επισκευή Οχημάτων Κατηγορίας 6 : Χλοοκοπτικά 
(Συμπεριλαμβανομένων των Ανταλλακτικών) 5.000,00

7η Ομάδα :
Εργασίες Μηχανουργείου Υπερκατασκευών όλων των 
κατηγοριών των οχημάτων. 15.000,00

 8η Ομάδα :
Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων                                      
( εκτός των κατηγοριών  οχημάτων    5 & 6 ) 67.000,00

9η Ομάδα :
 Προμήθεια & Επισκευή Ελαστικών : Όλες οι Κατηγορίες 
Οχημάτων (Συμπεριλαμβανομένων των υλικών) 4.260,00

10η Ομάδα :
Επισκευή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων : Όλες οι 
Κατηγορίες Οχημάτων (Συμπεριλαμβανομένων των 
Ανταλλακτικών) 5.000,00

11η Ομάδα :
 Επισκευή Ταχογράφων  : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων 
(Συμπεριλαμβανομένων των Ανταλλακτικών) 3.500,00

12η Ομάδα :
Εργασίες Ρεκτιφιέ : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων 
(Συμπεριλαμβανομένων των Ανταλλακτικών) 10.500,00
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13η Ομάδα :
 Εργασίες Φανοποιείου : Όλες οι Κατηγορίες Οχημάτων 
(Συμπεριλαμβανομένων των Ανταλλακτικών) 4.000,00

14η Ομάδα :
Επισκευή Συστημάτων Τροφοδοσίας Κινητήρα : Όλες οι 
Κατηγορίες Οχημάτων (Συμπεριλαμβανομένων των 
Ανταλλακτικών) 8.000,00

 ii) ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟ/ΩΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(πόσο σε ΕΥΡΩ/ώρα)   

(α)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)                                       

(α)

Για τις Εργασίες Επισκευής & 
Συντήρησης  της κατηγορία που 
συμμετέχω, όπως υποδεικνύονται 
στην διακήρυξη και στην μελέτη.

(ποσοστιαία έκπτωση στην 
χρέωση/ώρα)

#40,00#

      

   ..............................................                      
(αριθμητικώς)  (αριθμητικώς)  

Σαράντα
(ολογράφως)  

       

       ...........................................                           
(ολογράφως)  

 
iii) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(β)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  (%)                           

(β)
Επί των τιμών των ανταλλακτικών της 
κατηγορία που συμμετέχω, όπως 
υποδεικνύονται στη διακήρυξη και 
στην μελέτη,                           

…….………………………………………..…………………   
(αριθμητικώς)  

……………………………………..…………………   
(ποσοστιαία % έκπτωση) (ολογράφως)  

iv) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ποοστιαία Μέση Έκπτωση = [    (α+ β ) / 2 ,   με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, β ≥α  ]   

  Π.Μ.Ε. = [ ( α + β ) / 2 ] =  ....…………………........… % 

(αριθμητικώς)

………………………………......… %
(ολογράφως)

Ημερομηνία ,     ……….…..….............................
 Ο Προσφέρων

 ………………………………
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