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Δήμος Προσοτσάνης  
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 
 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης :  

  Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για την  επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Εργασίες 

συντήρησης, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Προσοτσάνης για το έτος 2021» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 προεκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς τον 

ΦΠΑ .  

 Ταξινόμηση κατά CPV:50110000-9, 34300000-0. 

 Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ.3/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των εργασιών των οχημάτων, το σύνολο των 

ανταλλακτικών και το σύνολο των ελαστικών σύμφωνα με την μελέτη. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εγγυητική επιστολή  συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.  

 Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής  Διενέργειας του διαγωνισμού  την   Τρίτη  02-02-2021  

(και ώρα 10:00 π.μ. λήξη παράδοσης  προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο  

Προσοτσάνης που βρίσκεται στην οδό Χρήστου Σακάρη 15.  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο  κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (Αλεξάνδρα Μαναρίδου τηλ :2522350152 email:manaridou@prosotsani.gr) 

   

 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
  
 
 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Προσοτσάνη 20-01-2021  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  Αριθμ. Πρωτ.529  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προϋπολογισμός: 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Προσοτσάνης  

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», 

προϋπολογισμού 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Το Ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8.8.2016). 

2. Το N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

3. Το Ν. 2286/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2116. 

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» κι άλλες 

διατάξεις». 

5. Το Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010). 

6. Το Ν. 3463/2006«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

7. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4608/2019 του Ν. 4608/2019 και του Ν. 4609/2019  

8. Τις  προβλεπόμενες πιστώσεις που πρόκειται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2021 και  οι 

οποίες αναλύονται ως εξής :  

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10/6263 1.200,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

10/6671 1.400,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

20/6263 9.000,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

20/6671 7.000,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

25/6263 1.500,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

25/6671 1.500,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

30/6263 7.000,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Τεχνικών έργων 

30/6671 9.500,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

30/6264 9.600,00 Συντήρηση & επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 

Τεχνικών έργων 

30/6672 10.000,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων 



 

 

30/6672.01 6.200,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

30/6671.01 2.000,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

25/6671.01 1.000,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

20/6671.01 6.700,00 Ελαστικά μεταφορικών Μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

10/6671.01 800,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

  

9.Την  μελέτη του Δήμου Προσοτσάνης . 

10.Το με  ΑΔΑΜ.20REQ007964523  2020-12-30 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Προσοτσάνης  για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας:  

11.Την  με ΑΔΑΜ 20REQ007964540 2020-12-30 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Προσοτσάνης , με τις 

οποίες διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις. 

12.Την υπ' αριθ. 3/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την κατάρτιση των όρων της παρούσας 

διακήρυξης. 

13.Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τη σχετική υπηρεσία. 

Όπου στη διακήρυξη γίνεται παραπομπή σε ειδικούς νόμους και σε πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών, αυτή 

αναφέρεται σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση τούτων. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

τιμή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2021», 

για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου για εργασίες συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για διάστημα (12) μηνών. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας -Στοιχεία φορέα υλοποίησης 

 

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Προσοτσάνης  
Οδός : Χρήστου Σακάρη 15  
Ταχυδρ. Κώδικας : 66200 
Τηλέφωνο : 2522350152 

Telefax : 2522350191 
E-mail : manaridou@prosotsani.gr 

Κωδικός NUTS 2010 : EL514 
Α.Φορέας υλοποίησης     :Δήμος Προσοτσάνης  
Α.Φ.Μ. : 997784882 
Οδός :Χρήστου Σακάρη 15  

Ταχυδρ. Κώδικας :66200 
 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η περίληψη διακήρυξης, β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) η  μελέτη του Δήμου Προσοτσάνης , 

δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των 
ανωτέρω. 
2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής 
προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο 
ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή 
μέσω ταχυμεταφοράς, στη τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 



 

 

4. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την 
έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

5. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως 
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη 
διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 

6. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο 
πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του 
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.prosotsani.gr . 

Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, 

πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες (Web site) λόγω μη πλήρους 
προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. 

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη 
διακήρυξη. Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και πέντε (5) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης 
του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους 
υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. 

8. Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά (8.30' έως 15.00') για θέματα της διακήρυξης από τα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής (e-mail: manaridou@prosotsani.gr  φαξ :2522350191 κατόπιν γραπτού ερωτήματος, χωρίς να μπορεί κανένας 
προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός αφορά την «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», με CPV: 34300000-0 «Μέρη και 
εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα» και 50110000-9 «Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων & 
παρεπόμενου εξοπλισμού». 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των ομάδων εργασιών του τιμολόγιου. Η 
προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης (συγγραφή υποχρεώσεων, 
τιμολόγιο μελέτης, ενδεικτικό προϋπολογισμό και τεχνική έκθεση). 

2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της μελέτης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών (με την παρούσα διακήρυξη) ανέρχεται σε 60.000,00 €  

χωρίς το ΦΠΑ  και αναλύεται σε: 

 

 

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10/6263 1.200,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

10/6671 1.400,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

20/6263 9.000,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

20/6671 7.000,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

25/6263 1.500,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

25/6671 1.500,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

30/6263 7.000,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Τεχνικών έργων 

30/6671 9.500,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

30/6264 9.600,00 Συντήρηση & επισκευή λοιπών Τεχνικών έργων 



 

 

μηχανημάτων 

30/6672 10.000,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων 

30/6672.01 6.200,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

30/6671.01 2.000,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

25/6671.01 1.000,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

20/6671.01 6.700,00 Ελαστικά μεταφορικών Μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

10/6671.01 800,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του Δήμου. 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,  

3. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, μετά την έκδοση σχετικών τιμολογίων και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 
Κάθε τμηματική πληρωμή θα γίνεται μετά τη σύνταξη των σχετικών βεβαιώσεων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 6.1: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά μόνο με βάση το μεγαλύτερο μέσο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα κάτωθι: 
α) επί της αξίας της εργατοώρας για την εργασία συντήρησης, 

β) επί της αξίας των ανταλλακτικών του καταλόγου, 
γ) επί της αξίας των ελαστικών του καταλόγου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 
6.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

6.3  Εγγύηση συμμετοχής
1
 

[Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον παρόντα  συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). Συνεπώς, τα παρακάτω προστίθενται εφόσον επιλέξετε να 

ζητήσετε εγγύηση] 

6.4 Λόγοι αποκλεισμού
2
  

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: 

 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους
3
 :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 

1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

                                                      

1 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 

2 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

3 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την παρ. 

Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  



 

 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 

οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 

παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α΄ και β παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 διακανονισμού
4
.  

Γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
5
 

                                                      

4 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 και παρ.2Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 267 του Ν.4738/2020. 

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις 

συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
5       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 



 

 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 

θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 

τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2.2.3.2. (παρ. 2 του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 

4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η Α.Α. διαγράφεται η παράγραφος  αυτή] 

 Αποκλείεται
6
 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα 

ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
7
,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 

το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας  

 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
 

 Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. 

γ. και 2.2.3.4
8
 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 

                                                      

6 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 

4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με 

σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η 

επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

7 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης 

του άρθρου 2.2.9.2.  
8 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 



 

 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
9
. 

 

 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
10

. 

 

 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, 

η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών -Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η                               
Τρίτη  02-02-2021  και η ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού 
συμβάσεων γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021 (Ν.4412/2016), η οποία συστήθηκε με την  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Χρήστου Σακάρη 15 στην Προσοτσάνη. 
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της 
επιτροπής, κι εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση αναβολής της 
πραγματοποίησης του διαγωνισμού γι άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια 
δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. 
 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ........................................ 
11 

για τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο  Προσοτσάνης  και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών την Τρίτη 02.02.2021 ώρα 10.00 π.μ. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι δυο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). «Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». 

                                                      
9 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.   
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  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του 
άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
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 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 



 

 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του 
άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 

εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». (β) ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει:  

 Το Τυποποιημένο έντυπο ΤΕΥΔ.  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
12

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

του άρθρου 2.2.3.1της 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.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 

ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 
 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: «Έλαβα γνώση όλων των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ    ΤΩΝ    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ    ΚΑΙ    ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ    ΤΩΝ    ΟΧΗΜΑΤΩΝ    ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα». 

 Άδεια λειτουργίας συνεργείου για συντήρηση επιβατηγών - ημιφορτηγών έως 3,5t. 

 Άδεια λειτουργίας συνεργείου για συντήρηση φορτηγών > 3,5t. 

 Άδεια λειτουργίας συνεργείου για τη συντήρηση των Μ.Ε. σύμφωνα με παρ. 4 αρ. 6 του Ν. 1575/85 όπως ισχύει. 

 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: "Τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια, εργοστασιακά ανταλλακτικά της 
επίσημης αντιπροσωπείας για κάθε όχημα, με τιμή τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό ή ανταλλακτικά τρίτων 
κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) " η οποία και θα 
τους δεσμεύει στην περίπτωση που αναδειχτούν ανάδοχοι. 

 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: «Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης 
ποιότητας, Α' διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα είναι από αναγόμωση. Επίσης, 
έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία και θα 
αναγράφεται σ' αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του 
ελαστικού. Για κάθε ελαστικό της προσφοράς, δίδεται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, τουλάχιστον για ένα (1) έτος ή 
50.000 Km και δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των ελαττωματικών ελαστικών. Η παράδοση των ελαστικών θα 
πραγματοποιηθεί επί των ζαντών των τροχών κάθε οχήματος, ζυγοσταθμισμένα, μετά από σχετική ενημέρωση και 
συνεννόηση με την Υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης. 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το παραπάνω δικαιολογητικό για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
13 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 



 

 

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου 
από τον διαγωνισμό. 
3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, και στην αρ. 01/2021 μελέτη του Δήμου 
 Προσοτσάνης . 
Η έκπτωση δίνεται στις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, για το 
σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών ή ανά Ομάδα Εργασίας. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, αναγράφεται 
ολογράφως και αριθμητικά. Στους ενδιαφερομένους χορηγείται απ' την υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό έντυπο 
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους συναγωνιζόμενους. 

Αρνητικές εκπτώσεις δεν θα γίνουν δεκτές. 

 
 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται με ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%), όπως διαφαίνεται στο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

3. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 

Άρθρο 11 

11.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε 

δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 8 

της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 

παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 

μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να 

διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο 

και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 

τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού
14

 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

11.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 

σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού 

τους.  
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 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, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
 



 

 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία 

καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
1516

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα 

με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
17

 απαιτεί 

από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
18

 

• 11.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
19

 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
20

 από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
21

 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 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. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 

η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών
22

. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
23

 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας.
24

 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
25

 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
16

    Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    

17 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
18 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
19 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

20 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
21 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
22

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 
4605/2019.,  
23

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
24

  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
25

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 



 

 

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

δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 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 Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 

δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
26

.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 

-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω
27

 και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 

της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

ποσοστό ……..
28

 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό …….
29

 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από 

τον προσωρινό ανάδοχο . 

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

απόφαση κατακύρωσης. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποτυπώνονται αναλυτικά παρακάτω:  
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις 

παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 

4412/2016
30

. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και  2.2.8)
31

. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 

τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 

2.2.3.2 και 2.2.3.4
32

. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που 

η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 

μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

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

του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 

σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν
33

. 

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

34
. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

                                                      
26 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
27

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
28 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

29 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
30 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

31 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
32 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν 
λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 

33 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
34

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 



 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
35

: 
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
36

. 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, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ)  άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
37

  Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 
α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
38

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
39

 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού

40
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και 

β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 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 

                                                      
35 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί 

από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 

καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 

υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι 

αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζόμενους.   

36
  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

37
  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

38 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
39

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  



 

 

τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 

του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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.
41

 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο. 
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,

42
 εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και 
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του

 43
.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης 

και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά 

έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

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

υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 

των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

 

• 11.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά
44

, εκτός από τον προσωρινό 

                                                      

41 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
42

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019. 
43

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
44

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 



 

 

ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε 

όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 

ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής
45

: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης 

επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που 

δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες
46

 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 

την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά.  

 

•  Άρθρο 12 .12.1 Ενστάσεις
47

  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
48

. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη 

πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται
49

. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς 

δεκτή.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 

της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από την ενδικοφανή 

αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

• 12.2 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους 

λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 13. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

• 13.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
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    Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την παρ.13γ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019 

46 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από την παρ.20 του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019. 
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     Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

48 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
49 άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') 



 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν 

απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

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 ή Το περιεχόμενό της 

είναι σύμφωνο με  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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς 

αυτόν προκαταβολής. 
50

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

• 13.2  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.  

• 13.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

• 13.4 Υπεργολαβία 

13.4.1. 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.  

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο κάτω 

υπηρεσιών-καθηκόντων  
13.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
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. 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.  

13.4.3. 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.  
• 13.4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
52

 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 

οργάνου 
53 54

 

                                                      
50 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
51 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
52

     Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
53 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 



 

 

• 13.4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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13.4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 

Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

 15. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

• 15.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  
15.1.2. 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.  

15.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
15.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος

56
  από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

15.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
57

. 

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 

υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

 

                                                                                                                                                                                             

54 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). 
55 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

56 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
57

  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  



 

 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

• 15.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
58

   

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 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 

χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 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. 

• 15.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 

παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 

εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
59

. Πριν 

από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 

205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 16. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

• 16.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

16.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Τεχνική Υπηρεσία  η 

οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 

αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα 

για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο 

έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

6.1.3Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε 

αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 

της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 

ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

• 16.2  Διάρκεια Σύμβασης
60

  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1)  έτος με δυνατότητα παρατασης σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/2016 .Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 

λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 
61

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
62

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 

                                                      
58 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
59

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
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 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση 

υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
62

 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 



 

 

τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

• 16.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

16.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα  

16.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί 

δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 

παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε 

τμηματικές παραλαβές.  

16.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 

από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

16.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της 

ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 

απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

16.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου 

από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις 

της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

16.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από τη 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 της παραγράφου 1. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που 

έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221
63

του ν. 4412/2016.
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• 16.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
65

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

• 16.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

16.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
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  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 
του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
64 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
 



 

 

συμβάσεων.  

 

16.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

16.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 

τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους 

προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 

βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)
66
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  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 
7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του 

αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και 
σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ :  60.000,00€ 

Φ .Π .Α .  24  %:          14.400,00  € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η  Δ Α Π Α Ν Η :              74.400,00  € 

 
 
 
 
 
 
 

CPV : 34300000-0 «Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα» 

50110000-9 «Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων & παρεπόμενου εξοπλισμού» 



 

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

     Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Άρθρο 1
ο
 Αντικείμενο της μελέτης 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης (καθώς & της 

αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων), συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραιτήτων 

ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων των υπηρεσιών του Δήμου, κατά την 

διάρκεια ενός έτους, σε εξωτερικά συνεργεία, καθώς ο Δήμος Προσοτσάνης  δεν διαθέτει δικό του συνεργείο συντήρησης 

οχημάτων. 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε όλα τα οχήματα και λοιπά μηχανήματα έργου του Δήμου, τα οποία παρατίθενται στη 

συνέχεια αναλυτικά σε επιμετρητικό πίνακα, καθώς επίσης και σε όσα ακόμη τυχόν οχήματα - μηχανήματα θα προμηθευτεί ο 

Δήμος κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων που πρόκειται θα συναφθούν, με βάση την παρούσα μελέτη, εκτός εάν λόγω 

υποχρέωσης, για να ισχύει η εγγύησή τους, τα οχήματα - μηχανήματα αυτά πρέπει να συντηρούνται σε άλλα, εξουσιοδοτημένα 

συνεργεία. 

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, έγινε με βάση την εμπειρία και τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών 

και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες 

που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να μην υπερβούν το συνολικό ποσόν του προϋπολογισμού ανά κωδικό για ένα 

έτος. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών που προϋπολογίζεται στο ποσό των 60.000,00 προ του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει 

τους κάτωθι κωδικούς (ανά υπηρεσία), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

2021: 

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10/6263 1.200,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

10/6671 1.400,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

20/6263 9.000,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

20/6671 7.000,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

25/6263 1.500,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

25/6671 1.500,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

30/6263 7.000,00 Συντήρηση & επισκευή μετ. μέσων Τεχνικών έργων 

30/6671 9.500,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

30/6264 9.600,00 Συντήρηση & επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 

Τεχνικών έργων 

30/6672 10.000,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών έργων 

30/6672.01 6.200,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

30/6671.01 2.000,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων 

25/6671.01 1.000,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Υπηρεσίες ύδρευσης 
-αποχέτευσης 

20/6671.01 6.700,00 Ελαστικά μεταφορικών Μέσων Υπηρεσίες καθαριότητας και 



 

 

ηλεκτροφωτισμού 

10/6671.01 800,00 Ελαστικά μεταφορικών μέσων Οικονομικές -διοικητικές 
υπηρεσίες 

 
 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των οχημάτων του Δήμου Προσοτσάνης. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

    Οχήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 2009 MERCEDES 

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(Βοηθ.στο σπίτι) ΚΗΥ 9417 2003 HYUNDAI 

3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 2007 OTOCAR OTOBUS 

      

    Οχήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1440  NISSAN 

2 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 2002 MERCEDES 

3 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 1999 MERCEDES 

4 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 2007 IVECO SPA 

5 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 2009 NISSAN 

6 ΣΑΡΩΘΡΟ  ΜΕ 127948 2014 KARCHER 

7 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 73491 2003 ECOLOGICA 

8 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8695 2010 IVECO 

9 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8697 2010 IVECO 

10 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
ΚΥ 8691 

2010 VOLVO 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5294 2014 MERCEDES-BENZ 

12 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  2008 MERCEDES-BENZ 

 

   Οχήματα Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1390 1993 FORD 

2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 2008 IVECO SPA 

3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 2006 MERCEDES A 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΗΥ 9512 2008 FIAT 

   Οχήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1482 1999 MAZDA 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 1990 MERCEDES 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 2000 IVECO 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 2008 MERCEDES 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ ΚΗΥ 1359 1992 RENAULT 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 9414 2002 MAZDA 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1443 1999 MAZDA 

9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9466 2008 MAZDA  



 

 

10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9516 2008 NISSAN NAVARA 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9517 2008 NISSAN NAVARA 

    

   Μηχανήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 48017 1999 KOMATSU 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 83826 2005 KOMATSU 

3 TΡΑΚΤΕΡ  ΜΕ 56533 1990 URSUS 

4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 106380 2008 J.C.B. 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 95705 2007 J.C.B. 

6 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 097953 2007 MITSUBISHI 

7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 127949  2014 HAKO GMBH 

8 ΤΡΑΚΤΕΡ AM 57984 1982 JOHN DEERE 

     



 

 

 

 ο 

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες Διατάξεις 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των υπηρεσιών υπάγονται στις παρακάτω διατάξεις: 
1. Τον Ν.4412/2016/τ.Α'/147-Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Την αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί

καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων &
λιπαντικών κλπ. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το
άρθρο του Ν.Δ/τος 2396/53». 

1. Τον Ν. 3463/2006/τ. Α'/114 - «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
2. Τον Ν.3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 
3. Τον Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης -

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Τον Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

5. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α'/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 
6. Τον Ν.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α'): Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες 

διατάξεις. 

Άρθρο 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο Δήμος Προσοτσάνης  διαθέτει 38 (τριάντα οκτώ ) συνολικά οχήματα και μηχανήματα, για τα οποία οι 
εργασίες συντήρησης κρίνονται αναγκαίες και επιτακτικές, καθώς η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους, είναι 
προϋπόθεση για την εκτέλεση ζωτικής σημασίας έργου για τη εύρυθμη λειτουργία του Δήμου . Όλα τα παραπάνω 
οχήματα - μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση τους συνεργεία 
με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία. 

Ο Δήμος σήμερα δεν διαθέτει δικό του συνεργείο συντήρησης των οχημάτων - μηχανημάτων μετά των 
απαιτούμενων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και ελαστικών, οπότε η μετάβαση των οχημάτων -μηχανημάτων, σε 
εξωτερικά συνεργεία, κρίνεται επιτακτική. 

Επισημάνεται επίσης ότι: 
α) Λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, η άμεση και γρήγορη συντήρηση των οχημάτων -μηχανημάτων 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο, έντυπο-τιμολόγιο της υπηρεσίας που αποτελεί 

παράρτημα της διακήρυξης, με την χρέωση της εργασίας, ανά είδος εργασίας συντήρησης, 
ανταλλακτικών/αναλωσίμων και ελαστικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου. 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή ανά εργασία, ανταλλακτικό 
και ελαστικό. Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει τις εργασίες συντήρησης για το σύνολο 
των οχημάτων, το σύνολο των ανταλλακτικών και το σύνολο των ελαστικών του καταλόγου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία πάψουν, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ισχύουν κάποιες από τις παραπάνω 
προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

Σημειώνεται εδώ, ότι ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που 
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η συντήρηση και η προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών 
και εξαρτημάτων για τα οχήματα και μηχανήματα έργου θα γίνεται τμηματικά καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, 
ανάλογα με τον προγραμματισμό και μόνο κατόπιν εντολής . 



 

 

Άρθρο 4
ο
 Διαδικασία συντήρησης οχημάτων 

 

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 υπηρεσίας. 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την συντήρηση όλων των οχημάτων - μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη και 
προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α'/8-5-1953) βάσει της οποίας εκδόθηκε η 
Οικ.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349Β'/27-3-1975) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την 
Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ 489Β'/15-5-1975) 
• Το Γραφείο Κινήσεως θα εκδίδει «ΔΕΛΤΙΟ Η' ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» που θα αναγράφει 

περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος, τα αναγκαία ανταλλακτικά κλπ., εφ' 
όσον τούτο καθίσταται δυνατό. 

• Αντίτυπο του εν λόγω ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ, το οποίο αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της πραγματοποιούμενης εκάστοτε 
δαπάνης, θα παραδίδεται στην «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου Προσοτσάνης ». Το έργο της 
Επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών ή τοιούτων συντηρήσεως, επί τη βάσει των ενδείξεων του 
προαναφερθέντος Δελτίου, σε ιδιωτικό συνεργείο. (Ελ.Συν. Τμ.νΐΙ Πράξεις 7/2007, 33/2009). 

• Το ιδιωτικό συνεργείο - ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την εισαγωγή του οχήματος σε αυτό 

και την λήψη του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από την υπηρεσία να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των 
απαιτούμενων  εργασιών,   εξαρτημάτων   και   ανταλλακτικών.  Στη   συνέχεια   υποχρεούται   να συμπληρώσει 
στο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο, 
όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), 
καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

• Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια επιτροπή με τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε 
να δοθεί η τελική έγκριση για την επισκευή ή συντήρηση. Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης 
και επισκευής του οχήματος», ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ, με 
χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόμενου 48ώρου εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η 
επισκευή γίνεται άμεσα μετά την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη να προσδιορίσει τον 
χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». 

• Περαιτέρω, το ιδιωτικό συνεργείο - ανάδοχος, εκδίδει "ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ", στο 
οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις, οι επισκευαστικές εργασίες και τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν, το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο του συνεργείου, τον υπεύθυνο τεχνίτη και τον υπεύθυνο 
οδηγό. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 189/2009). 

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των εργασιών ή ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των επίσημων τιμοκαταλόγων εργασιών 
(Υ.Α.91354/2017 ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017 κεφ.7  άρθρο 67 παρ 3 ) ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου του οχήματος ή μηχανήματος, μειωμένες κατά την προσφερόμενη έκπτωση του διαγωνισμού. Εάν υπάρχουν 
εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με την συμβατική 
τιμή της εργατοώρας (δηλ. μειωμένης κατά την έκπτωση) με βάση τον αριθμό των εργατοωρών που δίδονται από τους πίνακες ή 
τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους. Επίσης εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των 
οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται με 
βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού με τον ανάδοχο και το Δήμο. 

Τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για την προμήθειά τους απαιτούνται 
μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης 
ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα είναι 
εκείνη του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα τους. 

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

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών 
μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του  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 αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω 
βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ορίων του Νομού  Δράμας. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ισχύουν κάποιες από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 



 

 

Με την ολοκλήρωση των επισκευών ολοκληρώνεται και το «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με 
αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν & 
της τελικής δαπάνης 

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του αναδόχου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (Δ/νση: Προσοτσάνη τηλ :2522022849), και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν 
τα μεταφορικά μέσα - μηχανήματα έργων - υπερκατασκευές και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά καθώς και να συλλέξουν 
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (π.χ. αρ. κινητήρα κλπ.) που θα είναι απαραίτητο για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των τύπων 
όλων των οχημάτων. 

Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωση τους και δεν αποκλείουν άλλες 
δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

Για τις ανάγκες της επιμέτρησης των εργασιών και των ανταλλακτικών, τα οχήματα ομαδοποιούνται κατά κατηγορία, όπως 
παρακάτω: 

 

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ –ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ –ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 2009 MERCEDES 

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(Βοηθ.στο σπίτι) ΚΗΥ 9417 2003 HYUNDAI 

3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 2007 OTOCAR OTOBUS 

4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1440  NISSAN 

5 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1390 1993 FORD 

6 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΗΥ 9512 2008 FIAT 

7 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1482 1999 MAZDA 

8 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ  ΚΗΥ 1359 1992 RENAULT 

9 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ9414 2002 MAZDA 

10 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1443 1999 MAZDA 

11 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 9466 2008 MAZDA 

12 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ9516 2008 NISSAN NAVARA 

13 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 9517 2008 NISSAN NAVARA  

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ –ΦΟΡΤΗΓΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 2002 MERCEDES 

2 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 1999 MERCEDES 

3 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 2007 IVECO SPA 

4 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 2009 NISSAN 

5 ΣΑΡΩΘΡΟ  ΜΕ 127948 2014 KARCHER 

6 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 73491 2003 ECOLOGICA 

7 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8695 2010 IVECO 

8 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8697 2010 IVECO 

9 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΥ 8691 2010 VOLVO 

10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5294 2014 MERCEDES-BENZ 

11 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  2008 MERCEDES-BENZ 

12 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 2008 IVECO SPA 

13 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 2006 MERCEDES A 

14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 1990 MERCEDES 

15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 2000 IVECO 

16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 2008 MERCEDES 

    

 

 



 

 

    

                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 48017 1999 KOMATSU 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 83826 2005 KOMATSU 

3 TΡΑΚΤΕΡ  ΜΕ 56533 1990 URSUS 

4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 106380 2008 J.C.B. 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 95705 2007 J.C.B. 

6 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 097953 2007 MITSUBISHI 

7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 127949  2014 HAKO GMBH 

8 ΤΡΑΚΤΕΡ AM 57984 1982 JOHN DEERE 

 

Άρθρο 5
ο
: Βασικές εργασίες συντήρησης (τακτικό service) 

 

Οι βασικές εργασίες συντήρησης (τακτικό service) σε εξωτερικά συνεργεία για τα οχήματα -μηχανήματα έργων κλπ. του Δήμου 

Προσοτσάνης, κυρίως περιλαμβάνουν έλεγχο και ρύθμιση φρένων, έλεγχο μπροστινού συστήματος, αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, 

φίλτρο αέρος, φίλτρο πετρελαίου, έλεγχο φώτων, ρύθμιση βαλβίδων κ.λπ. 

Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά κατηγορία οχημάτων και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2019 

δίδονται ενδεικτικά παρακάτω. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τ1 3 ΜΗΝΕΣ 

Τ2 ή Μ1 6 ΜΗΝΕΣ ή 5.000 ΧΛΜ 

Τ3 ή Μ2 12 ΜΗΝΕΣ ή 10.000 ΧΛΜ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΦΟΡΤΗΓΑ  
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τ1 3 ΜΗΝΕΣ 

Τ2 ή Μ1 6 ΜΗΝΕΣ ή 5.000 ΧΛΜ 

Τ3 ή Μ2 12 ΜΗΝΕΣ ή 10.000 ΧΛΜ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΈΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τ1 3 ΜΗΝΕΣ 

Τ2 ή Μ1 6 ΜΗΝΕΣ ή 100 ΩΡΕΣ 

Τ3 ή Μ2 12 ΜΗΝΕΣ ή 200 ΩΡΕΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τ1 - 3 ΜΗΝΕΣ 

 ___________________________ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_____________________  

Αντικατάσταση λαδιού, φίλτρων, φώτων και έλεγχος υγρών 

Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα ______________________________________  

Έλεγχος φίλτρου αέρα ________________________________________________  

Έλεγχος φώτων ______________________________________________________  

Έλεγχος φίλτρου κλιματισμού __________________________________________  

Έλεγχος στάθμης υγρών φρένων ________________________________________  

Έλεγχοι στην περιοχή του κινητήρα _____________________________________  

Έλεγχος ιμάντα αλτερνέιτορ (alternator) και αντλίας τιμονιού (1) 



 

 

Έλεγχος ιμάντα κομπρεσέρ A/C (1) ______________________________________  

Διάφοροι έλεγχοι ____________________________________________________  

Έλεγχος φώτων και φλας ______________________________________________  

Δοκιμή στο δρόμο (test drive) και έλεγχος χειρισμών _______________________  

Ότι επιπλέον προβλέπεται από τον κατασκευαστή _________________________  

 

 ______________________ Τ2 / Μ1 - 6 ΜΗΝΕΣ ή 100 ΩΡΕΣ __________________  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντικατάσταση λαδιού, φίλτρων, φώτων και έλεγχος υγρών 

Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα Αντικατάσταση φίλτρου 

λαδιού του κινητήρα Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου (*) 

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα (3) 

Έλεγχος φίλτρου κλιματισμού (αντικατάσταση εάν χρειάζεται) Έλεγχος στάθμης 

υγρών φρένων Έλεγχοι στην περιοχή του κινητήρα 

Έλεγχος ιμάντα αλτερνέιτορ και αντλίας τιμονιού (1) Έλεγχος ιμάντα 

κομπρεσέρ A/C (1) 

Έλεγχοι στο σύστημα διεύθυνσης και πέδησης 

Έλεγχος κατάστασης ακρόμπαρων 

Έλεγχος στεγανοποίησης κρεμαγιέρας 

Έλεγχος φθοράς στα τακάκια και στους δίσκους φρένων και δισκοφρένων (2) 

Έλεγχος κολάρων νερού και μαρκουτσιών φρένων 

Έλεγχος μέσα στο όχημα 

Έλεγχος διαδρομής χειρόφρενου 

Διάγνωση 

Έλεγχος ηλεκτρονικών μονάδων του οχήματος 

και έλεγχος κινητήρα (engine test) 

Διάφοροι έλεγχοι 

Έλεγχος φώτων και φλας 

Δοκιμή στο δρόμο (test drive) και έλεγχος χειρισμών 

Ότι επιπλέον προβλέπεται από τον κατασκευαστή 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντικατάσταση ιμάντων και τεντωτήρων εάν χρειάζονται. 

Μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν νωρίτερα. Εξαρτάται από την χρήση του οχήματος και τον τρόπο οδήγησής του. 

Εάν φράξει νωρίτερα το φίλτρο αέρα οφείλεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο μπορεί 

να χρειαστεί η αντικατάσταση του φίλτρου αέρα νωρίτερα. 

(*) Εάν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία για φραγμένο φίλτρο πετρελαίου, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν από την 

προγραμματισμένη συντήρηση. 

 

 ______________________Τ3 / Μ2 - 12 ΜΗΝΕΣ ή 200 ΩΡΕΣ __________________________  

 ___________________________ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ _____________________________  

Αντικατάσταση λαδιού, φίλτρων και υγρών _______________________________________  

Αντικατάσταση λαδιού κινητήρα ________________________________________________  

Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού του κινητήρα ______________________________________  

Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου (*) ___________________________________________  

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα (3) ________________________________________________  

Αντικατάσταση αντιψυκτικού υγρού του κινητήρα (4) _______________________________  

Αντικατάσταση υγρών φρένων (5) _______________________________________________  

Αντικατάσταση λαδιού υδραυλικού τιμονιού ______________________________________  

Έλεγχος φίλτρου κλιματισμού (αντικατάσταση εάν χρειάζεται) ________________________  

Έλεγχοι στην περιοχή του κινητήρα _____________________________________________  

Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού και τεντωτήρων (1) _______________________________  

Αντικατάσταση ιμάντα κομπρεσέρ A/C ___________________________________________  



 

 

Αντικατάσταση ιμάντα και τεντωτήρων αλτερνέιτορ και αντλίας τιμονιού 

Έλεγχοι κάτω από το όχημα ____________________________________________________  

Έλεγχος κατάστασης ακρόμπαρων _______________________________________________  

Έλεγχος στεγανοποίησης κρεμαγιέρας ____________________________________________  

Έλεγχος φθοράς στα τακάκια και τους δίσκους φρένων (2) ___________________________  

Έλεγχος κολάρων νερού και μαρκουτσιών φρένων __________________________________  

Καθαρισμός αναπνευστήρα του πίσω άξονα _______________________________________  

Έλεγχος κολώνας τιμονιού ______________________________________________________  

Έλεγχος ανάρτησης ___________________________________________________________  

Έλεγχος μεσαίας τριβής και κεντρικού άξονα ______________________________________  

Έλεγχος μέσα στο όχημα ______________________________________________________  

Έλεγχος διαδρομής χειρόφρενου ________________________________________________  

Διάγνωση ___________________________________________________________________  

Έλεγχος ηλεκτρονικών μονάδων του οχήματος με την διαγνωστική μονάδα 

και έλεγχος κινητήρα (engine test) _______________________________________________  

Διάφοροι έλεγχοι _____________________________________________________________  

Έλεγχος φώτων και φλας _______________________________________________________  

Δοκιμή στο δρόμο (test drive) και έλεγχος χειρισμών ________________________________  

Ότι επιπλέον προβλέπεται από τον κατασκευαστή __________________________________  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αντικατάσταση ιμάντα χρονισμού και τεντωτήρων κάθε 2 χρόνια ή κάθε 60.000 χιλ 

Μπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν νωρίτερα. Εξαρτάται από την χρήση του οχήματος και τον τρόπο οδήγησής του. 
Εάν φράξει νωρίτερα το φίλτρο αέρα οφείλεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να χρειαστεί η 
αντικατάσταση του φίλτρου αέρα νωρίτερα. 

Εάν το όχημα δεν κάνει πολλά χιλιόμετρα, τότε η αντικατάσταση του αντιψυκτικού υγρού του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται κάθε 
χρόνο. 

Εάν το όχημα δεν κάνει πολλά χιλιόμετρα, τότε η αντικατάσταση των υγρών φρένων θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. 
(*) Εάν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία για φραγμένο φίλτρο πετρελαίου, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν από την 
προγραμματισμένη συντήρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα λιπαντικά που απαιτούνται για τη συντήρηση των οχημάτων και Μ.Ε. θα προμηθεύονται από το Δήμο διότι 
η προμήθειά τους γίνεται από άλλο διαγωνισμό. 
 

 

ο 

Άρθρο 6
ο
 Ανταλλακτικά οχημάτων - μηχανημάτων έργων κλπ. 

 

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που πιθανόν θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν στα 

οχήματα-μηχανήματα-υπερκατασκευές κατά την διαδικασία συντήρησης-επισκευής τους σε εξωτερικά συνεργεία, σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος- μηχανήματος- υπερκατασκευής, μπορεί 

όμως, όταν παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά και αυτά της εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 

(ή του αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής): 

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κ.: «γνήσια 

ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου 

οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του 

αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. 

Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν 

αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί 

ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου 

αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του 

αυτοκινήτου οχήματος. 

Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: 

«ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί 

ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων. 

 



 

 

 
 
 
 

  

   Στους παρακάτω πίνακές αποτυπώνεται  ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ανταλλακτικών  ανά 

υπηρεσία με βάση τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας  των προηγούμενων ετών  :  

 

 Οχήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 2009 MERCEDES    

1.400,00€ 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(Βοηθ.στο σπίτι) ΚΗΥ 9417 2003 HYUNDAI 

3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Βοηθ στο σπίτι ) ΚΗΥ 9529 2019 PEUGEOT 

4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 2007 OTOCAR OTOBUS 

        

    Οχήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1440  NISSAN  

 

 

 

 

7.000,00€ 

2 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 2002 MERCEDES 

3 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 1999 MERCEDES 

4 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 2007 IVECO SPA 

5 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 2009 NISSAN 

6 ΣΑΡΩΘΡΟ  ΜΕ 127948 2014 KARCHER 

7 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 73491 2003 ECOLOGICA 

8 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8695 2010 IVECO 

9 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8697 2010 IVECO 

10 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
ΚΥ 8691 

2010 VOLVO 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5294 2014 MERCEDES-BENZ 

12 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  2008 MERCEDES-BENZ 

 

   Οχήματα Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1390 1993 FORD  

  1.500,00€ 
 

 

 

 

2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 2008 IVECO SPA 

3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 2006 MERCEDES A 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΗΥ 9512 
2008 FIAT 

    

   Οχήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1482 1999 MAZDA  

 

 

 

 

9.500,00€ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 1990 MERCEDES 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 2000 IVECO 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 2008 MERCEDES 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ ΚΗΥ 1359 1992 RENAULT 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 9414 2002 MAZDA 



 

 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1443 1999 MAZDA 

9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9466 2008 MAZDA  

10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9516 2008 NISSAN NAVARA 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9517 2008 NISSAN NAVARA 

    

   Μηχανήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 48017 1999 KOMATSU  

 

 

 

   10.000,00€ 
 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 83826 2005 KOMATSU 

3 TΡΑΚΤΕΡ  ΜΕ 56533 1990 URSUS 

4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 106380 2008 J.C.B. 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 95705 2007 J.C.B. 

6 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 097953 2007 MITSUBISHI 

7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 127949  2014 HAKO GMBH 

8 ΤΡΑΚΤΕΡ AM 57984 1982 JOHN DEERE 

 

 

 Άρθρο 7
Ο
 Ελαστικά οχημάτων - μηχανημάτων έργων κλπ. 

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. 

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. 
Η ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT και τρία ή τέσσερα ψηφία στα 
πλευρικά τοιχώματα κάθε ελαστικού) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (06) μήνες απ' αυτήν της ημερομηνίας παράδοσης. 

Η κατασκευή των ελαστικών πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές E.T.R.T.O. (EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL 
ORGANIZATION), και την οδηγία 92/23 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31 Μαρτίου 1992. Επίσης την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11^^ 
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. Τέλος 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 847Β703) Υπουργική Απόφαση. 
Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν 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. 

Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που 
περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO (EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), 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. 
Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, οι διαστάσεις του ελαστικού, 
η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου. 

Για τα λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, NYLON κλπ). 

Τα ελαστικά πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από + 125 °F μέχρι - 65 °F (+ 52 °C μέχρι - 

54 °C) τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους. 

10. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται. 

11. H παράδοση των ελαστικών θα πραγματοποιηθεί επί των ζαντών των τροχών κάθε οχήματος, 
ζυγοσταθμισμένα. 
   Στους παρακάτω πίνακές αποτυπώνεται  ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ελαστικών ανά υπηρεσία 

σύμφωνα με τα στοιχεία  της οικονομικής υπηρεσίας  των προηγούμενων ετών  :  

 Οχήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός      

ελαστικών 

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 2009 MERCEDES    



 

 

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(Βοηθ.στο σπίτι) ΚΗΥ 9417 2003 HYUNDAI   800,00€ 

3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 2007 OTOCAR OTOBUS 

   Οχήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ελαστικών 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1440  NISSAN  

 

 

 

 

6.700,00€ 

2 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 2002 MERCEDES 

3 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 1999 MERCEDES 

4 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 2007 IVECO SPA 

5 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 2009 NISSAN 

6 ΣΑΡΩΘΡΟ  ΜΕ 127948 2014 KARCHER 

7 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 73491 2003 ECOLOGICA 

8 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8695 2010 IVECO 

9 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8697 2010 IVECO 

10 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
ΚΥ 8691 

2010 VOLVO 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5294 2014 MERCEDES-BENZ 

12 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  2008 MERCEDES-BENZ 

   Οχήματα Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άδρευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ελαστικών 

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1390 1993 FORD  

  1.000,00€ 
 

 

 

 

2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 2008 IVECO SPA 

3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 2006 MERCEDES A 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΗΥ 9512 
2008 FIAT 

      Οχήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ελαστικών 

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1482 1999 MAZDA  

 

 

 

 

2.000,00€ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 1990 MERCEDES 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 2000 IVECO 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 2008 MERCEDES 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ ΚΗΥ 1359 1992 RENAULT 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 9414 2002 MAZDA 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1443 1999 MAZDA 

9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9466 2008 MAZDA  

10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9516 2008 NISSAN NAVARA 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9517 2008 NISSAN NAVARA 

      Μηχανήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός             

ελαστικών 

1 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 48017 1999 KOMATSU  

 

 

 

   6.200,00€ 
 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 83826 2005 KOMATSU 

3 TΡΑΚΤΕΡ  ΜΕ 56533 1990 URSUS 

4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 106380 2008 J.C.B. 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 95705 2007 J.C.B. 

6 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 097953 2007 MITSUBISHI 

7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 127949  2014 HAKO GMBH 

8 ΤΡΑΚΤΕΡ AM 57984 1982 JOHN DEERE 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

 

Επειδή η προμέτρηση των εργασιών και ανταλλακτικών είναι αδύνατη λόγω του ότι δεν μπορεί να είναι γνωστό εκ των 

προτέρων τι εργασίες και ανταλλακτικά μπορεί να απαιτηθούν, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει 
ποσότητες των επιμέρους εργασιών, ανταλλακτικών, ελαστικών, αλλά μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας.  

 

 

Α/Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ(€) 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Οικονομικές -διοικητικές Υπηρεσίες ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1.200,00    

  28.300,00 

Υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 9.000,00  

Υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1.500,00  

Τεχνικών έργων ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 7.000,00  

Μηχανημάτων έργων  ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 9.600,00  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

Οικονομικές -διοικητικές Υπηρεσίες ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1.400,00  

Υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 7.000,00   29.400,00 

Υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1.500,00  

Τεχνικών έργων ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 9.500,00  

Μηχανημάτων Έργων  ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 10.000,00  

 
 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ  

Οικονομικές -διοικητικές Υπηρεσίες ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 800,00  

Υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 6.700,00  

Υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1.000,00 16.700 

Τεχνικών έργων ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2.000,00  

Μηχανημάτων Έργων  ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ 6.200,00  

   ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 74.000,00€ 



 

 

 

 

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» 

Προϋπολ.: 60.000,00 € (προ Φ.Π.Α.) 

 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 
 

Κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μέσο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό. α) επί της αξίας της εργατοώρας 
για την εργασία συντήρησης, β) επί της αξίας των ανταλλακτικών του καταλόγου, Γ) επί της αξίας των ελαστικών του 
καταλόγου, 

 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω: 

(Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και δεν 

αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και  δεν μπορούν να 

προβλεφθούν). 

 

Κατηγορία 1. Επιβατηγά - ημιφορτηγά 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Τ1 3 ΜΗΝΕΣ 20,00 

Τ2 ή Μ1 6 ΜΗΝΕΣ ή 5.000 ΧΛΜ 35,00 

Τ3 ή Μ2 12 ΜΗΝΕΣ ή 10.000 ΧΛΜ 70,00 

 

Κατηγορία 2. Φορτηγά 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Τ1 3 ΜΗΝΕΣ 20,00 

Τ2 ή Μ1 6 ΜΗΝΕΣ ή 5.000 ΧΛΜ 70,00 

Τ3 ή Μ2 12 ΜΗΝΕΣ ή 10.000 ΧΛΜ 105,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Τ1 3 ΜΗΝΕΣ 35,00 
Τ2 ή Μ1 6 ΜΗΝΕΣ ή 100 ΩΡΕΣ 70,00 

Τ3 ή Μ2 12 ΜΗΝΕΣ ή 200 ΩΡΕΣ 140,00 

 

Κατηγορία 3. Μηχανήματα Έργου

Ο μέγιστος αριθμός εργατοωρών θα είναι μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού των 28.300,00€,ΜΕ  ΦΠΑ.



 

 

 

Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

Τα  ανταλλακτικά δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν αναλυτικά  για το έκαστο  όχημα ή μηχάνημα έργου για το λόγο 
αυτό αποτυπώνονται οι συνολικοί προϋπολογισμοί  με το ΦΠΑ   για την έκαστη υπηρεσία :    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 2009 MERCEDES    

   1.400,00€ 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(Βοηθ.στο σπίτι) ΚΗΥ 9417 2003 HYUNDAI 

3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 2007 OTOCAR OTOBUS 

        

    Οχήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1440  NISSAN  

 

 

 

 

 
7.000,00€ 

2 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 2002 MERCEDES 

3 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 1999 MERCEDES 

4 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 2007 IVECO SPA 

5 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 2009 NISSAN 

6 ΣΑΡΩΘΡΟ  ΜΕ 127948 2014 KARCHER 

7 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 73491 2003 ECOLOGICA 

8 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8695 2010 IVECO 

9 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8697 2010 IVECO 

10 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
ΚΥ 8691 

2010 VOLVO 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5294 2014 MERCEDES-BENZ 

12 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  2008 MERCEDES-BENZ 

 

   Οχήματα Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1390 1993 FORD  

   1.500,00€ 
 

 

 

 

2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 2008 IVECO SPA 

3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 2006 MERCEDES A 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΗΥ 9512 
2008 FIAT 

    

   Οχήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1482 1999 MAZDA  

 

 

 

 

9.500,00€ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 1990 MERCEDES 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 2000 IVECO 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 2008 MERCEDES 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ ΚΗΥ 1359 1992 RENAULT 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 9414 2002 MAZDA 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1443 1999 MAZDA 

9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9466 2008 MAZDA  

10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9516 2008 NISSAN NAVARA 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9517 2008 NISSAN NAVARA 

    



 

 

   Μηχανήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ανταλλακτικών  

1 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 48017 1999 KOMATSU  

 

 

 

   10.000,00€ 
 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 83826 2005 KOMATSU 

3 TΡΑΚΤΕΡ  ΜΕ 56533 1990 URSUS 

4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 106380 2008 J.C.B. 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 95705 2007 J.C.B. 

6 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 097953 2007 MITSUBISHI 

7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 127949  2014 HAKO GMBH 

8 ΤΡΑΚΤΕΡ AM 57984 1982 JOHN DEERE 

 

 

Γ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ  

 
Τα  ανταλλακτικά δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν αναλυτικά  για το έκαστο  όχημα ή μηχάνημα έργου για το λόγο 
αυτό αποτυπώνονται οι συνολικοί προϋπολογισμοί  για την έκαστη υπηρεσία :    

 
Οχήματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός      

ελαστικών 

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9492 2009 MERCEDES    

     800.00€ 2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(Βοηθ.στο σπίτι) ΚΗΥ 9417 2003 HYUNDAI 

3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 9461 2007 OTOCAR OTOBUS 

           Οχήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ελαστικών 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1440  NISSAN  

 

 

 

 

6.700,00€ 

2 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9415 2002 MERCEDES 

3 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 1481 1999 MERCEDES 

4 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 9459 2007 IVECO SPA 

5 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 106393 2009 NISSAN 

6 ΣΑΡΩΘΡΟ  ΜΕ 127948 2014 KARCHER 

7 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 73491 2003 ECOLOGICA 

8 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8695 2010 IVECO 

9 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΥ 8697 2010 IVECO 

10 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
ΚΥ 8691 

2010 VOLVO 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 5294 2014 MERCEDES-BENZ 

12 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  2008 MERCEDES-BENZ 

   Οχήματα Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άδρευσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ελαστικών 

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1390 1993 FORD  

  1.000,00€ 
 

 

 

 

2 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΗΥ 9468 2008 IVECO SPA 

3 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 87875 2006 MERCEDES A 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΗΥ 9512 
2008 FIAT 
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 Οχήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός 

ελαστικών 

1 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1482 1999 MAZDA  

 

 

 

 

2.000,00€ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1391 1990 MERCEDES 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1487 2000 IVECO 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9463 2008 MERCEDES 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΟΥΒΑ ΚΗΥ 1359 1992 RENAULT 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 9414 2002 MAZDA 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 1443 1999 MAZDA 

9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9466 2008 MAZDA  

10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9516 2008 NISSAN NAVARA 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 9517 2008 NISSAN NAVARA 

    

 

 

 

   Μηχανήματα Τεχνικής Υπηρεσίας 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. 

ΕΤΟΣ 1
ΗΣ

  

ΚΥΚΛ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Προϋπολογισμός             

ελαστικών 

1 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  ΜΕ 48017 1999 KOMATSU  

 

 

 

   6.200,00€ 
 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 83826 2005 KOMATSU 

3 TΡΑΚΤΕΡ  ΜΕ 56533 1990 URSUS 

4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 106380 2008 J.C.B. 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 95705 2007 J.C.B. 

6 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 097953 2007 MITSUBISHI 

7 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 127949  2014 HAKO GMBH 

8 ΤΡΑΚΤΕΡ AM 57984 1982 JOHN DEERE 
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ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»   

                                    Προϋπολ.: 60.000,00 € (προ Φ.Π.Α.) 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1
ο
: Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας. 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες συντήρησης και 
επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021. 

β) Τόπος εκτελέσεως των επισκευαστικών εργασιών: 

 είτε στο συνεργείο του αναδόχου (το οποίο θα είναι εντός Νομού Δράμας , θα έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή και τεχνογνωσία και θα δηλωθεί με την προσφορά του αναδόχου) εφόσον το όχημα δύναται να μεταβεί 
εκεί, με μέριμνα του αναδόχου, 

  είτε στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή οπουδήποτε αλλού βρίσκεται ακινητοποιημένο το όχημα σε περίπτωση που 
αυτό δεν δύναται να κινηθεί ή εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι ασφαλείας μετακίνησης αυτού. 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη υπολογίζεται 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την εκτέλεση των 
επισκευαστικών εργασιών, χωρίς καμία υποχρέωση του Δήμου στην ανάλωση όλων των προαναφερομένων ποσών. 

 

Άρθρο 2
ο
: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των υπηρεσιών υπάγονται στις παρακάτω διατάξεις: 

1. Τον Ν.4412/2016/τ.Α'/147-Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Την αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας 
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κλπ. των οχημάτων του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. περί ων το άρθρο του Ν.Δ/τος 2396/53». 

3. Τον Ν. 3463/2006/τ. Α'/114 - «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

4. Τον Ν.3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου. 

5. Τον Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

6. Τον Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

7. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α'/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 

8. Τον Ν.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α'): Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. 

9. Τον υπό σύνταξη  προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης , όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα 
10. Την υπ' αρ. 3/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, οι τεχνικές 

προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 3
ο
: Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 

1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

Δ Η Μ Ο Σ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
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2. Τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή-περιγραφή εργασιών). 
3. Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

Άρθρο 4
ο
: Τρόπος εκτελέσεως της παροχής της υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό με τους όρους 
που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου Προσοτσάνης (Οικονομική Επιτροπή), κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του 
Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποτελεί η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ. 1, άρθρου 86 του Ν.4412/2016), αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή 
καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ ορίου, στο 
σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται ανά διακριτό είδος/κατηγορία της εκάστοτε ομάδας, είτε ακόμα για το σύνολο 
των οχημάτων μιας ή περισσοτέρων ομάδων, είτε ακόμη για το σύνολο των ομάδων, όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. 

 

Άρθρο 5
ο
 : Εγγύηση συμμετοχής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ. 1α) του Ν.4412/16 δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

 

Άρθρο 6 : Άδειες - δικαιολογητικά προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού 

Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: «Έλαβα γνώση όλων των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών, βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση της σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ    ΤΩΝ    ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ    ΚΑΙ    ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ    ΤΩΝ    ΟΧΗΜΑΤΩΝ    ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα». 

2. Άδεια λειτουργίας συνεργείου για συντήρηση επιβατηγών - ημιφορτηγών έως 3,5t. 
3. Άδεια λειτουργίας συνεργείου για συντήρηση φορτηγών > 3,5t. 

4. Άδεια λειτουργίας συνεργείου για τη συντήρηση των Μ.Ε. σύμφωνα με παρ. 4 αρ. 6 του Ν. 1575/85 όπως ισχύει. 

5. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: "Τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια, εργοστασιακά ανταλλακτικά της επίσημης 
αντιπροσωπείας για κάθε όχημα, με τιμή τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό ή ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών που είναι 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) " η οποία και θα τους δεσμεύει στην περίπτωση που 
αναδειχτούν ανάδοχοι. 

6. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι: «Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης 
ποιότητας, Α' διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα είναι από αναγόμωση. Επίσης, έχουν 
έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία και θα αναγράφεται σ' αυτά η 
έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. Για κάθε ελαστικό 
της προσφοράς, δίδεται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, τουλάχιστον για ένα (1) έτος ή 50.000 Km και δυνατότητα άμεσης 
αντικατάστασης των ελαττωματικών ελαστικών. Η παράδοση των ελαστικών θα πραγματοποιηθεί επί των ζαντών των 
τροχών κάθε οχήματος, ζυγοσταθμισμένα, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεννόηση με την Υπηρεσία του Δήμου 
Προσοτσάνης. 

Τονίζεται ότι: 

• Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της συντήρησης των οχημάτων και όχι το μέρος αυτών. 
Προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των οχημάτων της παρούσας μελέτης και όχι για το σύνολο αυτής, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 
εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. 

• Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της προμήθειας των ελαστικών και όχι το μέρος αυτής. 
Προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας και όχι για το σύνολο αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) BER 1400/2002 σελ. 13 παρ. 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. 
Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) BER 1400/2002 σελ. 13 παρ. 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. 
 
 

Άρθρο 7
ο
: Σύμβαση- Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Η σύμβαση συνάπτεται με μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο.(άρθρο 105 Ν. 4412/2016). Η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των έννομων 
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αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να 
προσκομίσει και την απαιτούμενη κατά το άρθρο 6 εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Η σύμβαση καταρτίζεται από 
την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του 
αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 
υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Κατά 
την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4412/2016 ήτοι : α) οι διατάξεις του 
παρόντος, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 130 του 
Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της 
διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 
κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο 
έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ' όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την 
ερμηνεία των όρων αυτής. 

 
 

Άρθρο 8
ο
: Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να 
καλύπτει το 5% (πέντε τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. όπως ορίζεται στις 
ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 72 του Ν.4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον 
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική και ποσοτική ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 
72 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις 
Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Τέλος, θα αναφέρουν την/τις 
προς παροχή υπηρεσίας ομάδα/-ες, που αναφέρονται. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Οι εγγυήσεις των παραπάνω εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Άρθρο 9
ο
: Χρόνος Εγγυήσεως 

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 
δύο (2) μήνες. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 μηνών οφειλόμενη σε 
κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική -κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή- φθορά πρέπει να 
επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Εάν παρέλθει η προθεσμία επισκευής και ο ανάδοχος δεν 
ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία 
του τιμολογίου στον ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 10
ο
: Αμοιβαίες Υποχρεώσεις 

Ο ανάδοχος: 
  Είναι υποχρεωμένος να έχει οργανωμένο συνεργείο αυτοκινήτων και ευθύνεται για την καλή και 

σωστή εκτέλεση της εργασίας.  Να τηρεί τους κείμενους νόμους σχετικά με τις εργασίες που   αναλαμβάνει, ευθύνεται 
δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους. 

   Να αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξενήσει ο ίδιος ή το προσωπικό του στα 
οχήματα ή τα μηχανήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου. 

  Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις 

ανατιθέμενες εργασίες. 
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   Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα λόγω βλάβης είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
είτε στο δρόμο, θα πρέπει και μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία να επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα στους 
χώρους αυτούς με το δικό του προσωπικό και τα δικά του μέσα. 

   Να τηρεί καρτέλες των συντηρήσεων/επισκευών που πραγματοποιεί για κάθε όχημα ή μηχάνημα ξεχωριστά, οι οποίες θα 
είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή. 

   Να συνυπογράφει μαζί με τον αρμόδιο οδηγό ή χειριστή το δελτίο συντήρησης/επισκευής του οχήματος ή του 
μηχανήματος, το οποίο θα επέχει θέση εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει κατ' ελάχιστο 
ισχύ ενός (1) έτους. Στην περίπτωση που παρέχεται από τον ανάδοχο εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερης διάρκειας, 
αυτό θα αναγράφεται στο δελτίο συντήρησης/επισκευής. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του 
οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών 
ορίων της εγγύησης. Το δελτίο συντήρησης/επισκευής θα θεωρείται και από τον αρμόδιο επόπτη, υπό την απαραίτητη 
προϋπόθεση της παράδοσης όλων των ανταλλακτικών, που έχουν αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της 
συντήρησης/επισκευής. 

   Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά, αναλώσιμα, ελαστικά θα είναι άριστης ποιότητας, γνήσια, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας, σύμφωνα με τα απαιτούμενα των προδιαγραφών που αναφέρονται στο κάθε όχημα ή 
μηχάνημα. Επιπλέον αν τα ανταλλακτικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα 
απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας κατά την εκτίμηση της. Επίσης μπορεί να ζητηθεί 
ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή. Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται σε χώρο 
που θα καθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

   Να παραδίδει μετά το πέρας της εκάστοτε επισκευής τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά στον αρμόδιο επόπτη. Στην 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία των φθαρμένων 
ανταλλακτικών (κωδικούς αριθμούς κλπ). 

   Να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο όχημα ή το μηχάνημα μέχρις ότου παραδοθεί από τα 
αρμόδια όργανα. 

 

Άρθρο 11
ο
: Χρόνος & τόπος παράδοσης και παραλαβής - Έκπτωση του αναδόχου 

1. Η εκτέλεση της εργασίας αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης ή κατόπιν της εντολής από την αρμόδια 
επιτροπή. Ειδικά όσον αφορά την προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας και μετά από γνωμοδότηση της αντίστοιχης επιτροπής και μέχρι εξάντλησης του ποσού του προϋπολογισμού. Τα 
ανταλλακτικά θα παραδίδονται τουλάχιστον εντός 2 ημερών από την παραγγελία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από 
συνεννόηση. Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι 
σχετικές αναφερόμενες διατάξεις στην παρούσα. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου Προσοτσάνης , που ορίζεται από το αρμόδιο 
όργανο για τα κάτωθι: 

α) ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο Επιθεώρησης και 
Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου) σε ιδιωτικό συνεργείο, 

β) την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή τους και πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
ενυπόγραφο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 2. 
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι σχετικές 
παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές 
συνέπειες σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

 

Άρθρο 12
ο
: Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία εκτελέσεως 
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη 
δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο 
γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και 
για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
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Άρθρο 13
ο
: Τρόπος πληρωμής - Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

1. Η πληρωμή στον ανάδοχο δύναται να εκτελείται τμηματικά και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις 
πιστοποιημένες εργασίες παροχής υπηρεσιών, όπως προκύπτει από το τιμολόγιο και προϋπολογισμό της προσφοράς για το 
χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από τη σύνταξη βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης εργασιών, κατόπιν έκδοσης και θεώρησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Οι τιμές μονάδος της 
προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται 
σε αναθεώρηση. 

2. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και εισφορές 
υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 
καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος 
της εντολής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
το νόμο. 

 

Άρθρο 14
ο
: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 

 

Άρθρο 15
ο
: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα . 

 

  Ο Συντάξας   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

               ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

    

   ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                     ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Παράρτημα Ι 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6255 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  Τ.Κ. 66200  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

- Τηλέφωνο: 2522022849 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.prosotsani.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  34300000-0  «Μέρη και 

εξαρτήματα για τα αυτοκίνητα  οχήματα» 

           50110000-9 «Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης  μηχανοκίνητων οχημάτων & παρεπόμενου εξοπλισμού»  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : «Υπηρεσίες» 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

 

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

ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 

μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 

να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 

ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



 

51 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xv

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 

σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

xxi
, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου

xxiv
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[…….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxvii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxviii

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxix

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxx

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxvi

 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021». 
Προϋπολ.: 60.000,00€ (προ Φ.Π.Α.) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α΄ και µέρος Β΄). 

 
I. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

III. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

IV. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(κατά το σύστημα µε επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16) 

 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………… με έδρα τ ….… ……………………..………………………………………………………………………………………………… 
οδός:………………………………………………… αριθμ. …………………………………………………………………………………………… 
Τ.Κ. …………………………………… Τηλ: ……………………………………. Fax: ……………………………………………………………… 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
 
Συμμετέχω σε όλες τις παρακάτω κατηγορίες – ομάδες, κατά τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη (άρθρο 
3, παρ. 1): 
 
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. 
Γ. ΕΛΑΣΤΙΚΑ. 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοιπών 
στοιχείων της μελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά. Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα 
κατωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου για την 
ακόλουθη κατηγορία εργασιών με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης στην τιμή ανά ώρα εργασίας 
επισκευής του τιμολογίου της μελέτης και επί των τιμών των ανταλλακτικών και των ελαστικών του 
τιμολογίου της μελέτης. Δεσμεύομαι ότι το ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου για τα 
ανταλλακτικά ισχύει και για οποιαδήποτε άλλα ανταλλακτικά απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβαση, 
επί των τιμών του τιμοκαταλόγων των επισήμων κατασκευαστών αυτών. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

(α) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)  

α 

Για τις εργασίες Επισκευής & Συντήρησης 
όπως αυτές υποδεικνύονται στην αντίστοιχη 

κατηγορία (ποσοστιαία έκπτωση στην 
χρέωση/ώρα) 

 
 

(αριθμητικώς) 

 
 

(ολογράφως) 

 
ΜΕΡΟΣ Γ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(β) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

β 

Επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών, 
του τιμοκαταλόγου της παρούσας διακήρυξης 

και επί των τιμών του τιμοκαταλόγου των 
επίσημων ανταλλακτικών 
(ποσοστιαία % έκπτωση) 

 
 

(αριθμητικώς) 
 
 

(ολογράφως) 

 
ΜΕΡΟΣ Δ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ. 

(γ) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

γ 
Επί της αξίας των τιμών των ελαστικών, του 

τιμοκαταλόγου της διακήρυξης  
(ποσοστιαία % έκπτωση) 

 
 

(αριθμητικώς) 

 
 

(ολογράφως) 

 
ΜΕΡΟΣ Ε 

ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. 

(δ) ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

δ=[(α Χ 32,26%)+(β Χ 30,20%)+(γ Χ 37,54%)] 

 
 

(αριθμητικώς) 
 
 

(ολογράφως) 
 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 


