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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, 
Υποδ/νση Οικονομικού–Ανθρωπίνων Πόρων, 
Τμήμα Προμηθειών 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 59132 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2331350224, 122 

Φαξ 2331350227 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Bibou.s@imathia.pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σ. Μπίμπου (για τους γενικούς όρους της 
Διακήρυξης), τηλ. 23313 50224 

Δ. Χαρίσης (για τα τεχνικά στοιχεία), τηλ. 
23313 53652 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) Imathia.pkm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι «Περιφέρεια (Μη ΚΚΑ)» και ανήκει στην «Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)» 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες» 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση imathia.pkm.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί με 
συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο 

Η δαπάνη για την παρούσα συμφωνία-πλαίσιο και για τις συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή 
(«εκτελεστικές συμβάσεις») βαρύνει τις με Κ.Α.Ε. : 1321 (Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
μεταφορικών μέσων) και 0861 (αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων) σχετικές 
πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2020 του Φορέα 721 (Αρ. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
185/2020, ΑΔΑ: 6Κ407ΛΛ-ΙΗΗ, ΑΔΑΜ: 20REQ006129956). 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της συµφωνίας-
πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου της Π.Ε. Ημαθίας από εξειδικευμένα συνεργεία, καθώς και η προμήθεια ανταλλακτικών.        

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

[34300000-0]- Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 
[50112000-3]- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αρ. 7/2020 Μελέτη της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας, η οποία περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.  

1.3.2 Αριθµός συµβαλλοµένων οικονοµικών φορέων 

Η ολοκλήρωση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με 
έναν οικονομικό φορέα για κάθε τμήμα (Ομάδα). 

1.3.3 Υποδιαίρεση συµφωνίας-πλαίσιο σε τµήµατα  

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε. 
Ημαθίας (Παράρτημα Ι), που για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και προϋπολογισμού των 
επισκευών, χωρίστηκαν σε Ομάδες και συγκεκριμένα:   

      Ομάδες (1 – 6) εργασιών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των πάσης φύσεως 
αναλωσίμων υλικών, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:  

α/α Ομάδες  Περιγραφή εργασιών ανά ομάδα  

1 Ομάδα  1 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε είδους επί των Μηχανημάτων 
Έργου, Σαρώθρων και Αγροτικών Μηχανημάτων και εκχιονιστικών 
μηχανημάτων. 

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και διαφόρων  ανταλλακτικών κυρίως  για τα 
παρελκόμενα  μηχανήματα 

2 Ομάδα   2 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε είδους επί των Φορτηγών > 3,5 τ. 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 

3 Ομάδα   3 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε είδους επί των Επιβατικών 
Αυτοκινήτων και Ημιφορτηγών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 

4 Ομάδα   4 Ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους, Εργασίες για τον Κλιματισμό αερισµό 
καµπίνας των φορτηγών, Ημιφορτηγών, Επιβατικών, Μηχανημάτων Έργου  

5 Ομάδα   5 Εργασίες μηχανουργείου  για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων   

6 Ομάδα   6 Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχημάτων 

 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μία, περισσότερες ή το σύνολο των Ομάδων / 

Τμημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των εργασιών ή 

προμήθειας ανταλλακτικών κάθε ομάδας. 

1.3.4 Εκτιµώµενη αξία της συµφωνίας-πλαίσιο  

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο για όλες τις Ομάδες, ανέρχεται στο ποσό των 

53.379,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 43.048,00  ΦΠΑ : 
10.331,52€). Αναλυτική περιγραφή του προϋπολογισμού ανά ομάδα παρατίθεται στο Παράρτημα  Ι της 
παρούσας. 
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Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει ο οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της 
συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς στην 
εκτελεστική σύμβαση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.  

1.3.5 ∆ιάρκεια συµφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται  από την υπογραφή της έως τις 31/12/2020, με δυνατότητα 
παράτασης για χρόνο έως και δύο (2) μήνες, εφόσον καλύπτεται οικονομικά από τη δεσμευμένη πίστωση, 
κατόπιν μονομερούς απόφασης του αρμοδίου οργάνου, πριν τη λήξη της και με τους ίδιους όρους. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της 
συμφωνίας-πλαίσιο.  

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την υψηλότερη (κατά ποσοστό επί %) έκπτωση στην τιμή της 
εργατοώρας μίας ή περισσότερων Ομάδων και  την  υψηλότερη  (κατά ποσοστό επί %) έκπτωση της αξίας 
των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών της κάθε Ομάδας  ως προς την προϋπολογισθείσα τιμή.  

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

στοιχεία”,  

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

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

− Την αρ. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349/Β) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ών το άρθρο 1 
του Ν.Δ. 2396/53», όπως ισχύει. 

− Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

− Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 
27-12-2010). 

− Τις αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β/3475) και 602161(8148)/25-9-2019 (Β/3745) Αποφάσεις 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της ΠΚΜ καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

− Την αριθμ. 2690/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΥΣ7ΛΛ-ΘΨΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην 
συγκρότηση Α) Επιτροπής Τακτικών-Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, Β) 
Επιτροπής Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και Γ) Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων & Προσφυγών», έτους 2020 της ΠΕ Ημαθίας. 

− Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2020 (αρ. απόφ. Περιφ. Συμβ.: 202/2019, ΑΔΑ: ΨΔ0Λ7ΛΛ-Β95). 

− Την αρ. 423/2020 (ΑΔΑ: Ψ0717ΛΛ-Λ44) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη 
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής 
– συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας. 

− Την με α/α 185/2020 (ΑΔΑ: 6Κ407ΛΛ-ΙΗΗ, ΑΔΑΜ: 20REQ006129956) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας με α/α 424. 

− Την αρ. 1037/2020, Πρακτικό 36ο (ΑΔΑ: Ψ4ΙΒ7ΛΛ-Η5Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ 
σχετικά με την έγκριση διενέργειας και όρων της παρούσας Διακήρυξης. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/9/2020 και ώρα 14:30 μ.μ.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 16/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   imathia.pkm.gov.gr.  

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, 
εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

• το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

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

2.1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται εγγράφως με το Τμήμα Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – 
Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Ημαθίας. 

Η Διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως και απαντώνται το αργότερο 

τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 2.  

                                                           
1
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο 

από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 

‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
2
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.

  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα3. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

                                                           
3
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.4 

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

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

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

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

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

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

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

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

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

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

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 

                                                           
4

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα: 

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

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

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 περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

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

2.2.3.2.  

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  
ή/και  

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

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους5.  

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.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, εδ. (α) και (β), 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 

                                                           
5

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΤΕΥΔ  
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λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2.2.3.2, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν 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 παρ. 2.2.3.4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
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το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

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

Επιπλέον, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

Α. Το δικαίωμα εμπορίας ανταλλακτικών, ειδών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, καθώς και 
αναλωσίμων υλικών (για όλες τις ομάδες πλην της Ομάδας 5 – Εργασίες μηχανουργείου).  

Β. Την κατά Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου συντήρησης και επισκευής  που απαιτείται  
για την κάθε ομάδα της προσφοράς του.  

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παρ. 2.2.4 της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 
της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

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 είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα 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 
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

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

προσφορών. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται (άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4412/2016) κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

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). 

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. 

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

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

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων6. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. (α) και (β), και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

                                                           
6 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. α και β και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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.  

Σημείωση: Η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού προς το παρόν δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς 

είναι προς ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για το λόγο 

αυτό, επί του παρόντος, οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2. Πιστοποιητικό της ΔΟΥ ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το δικαίωμα 

εμπορίας (άδεια εμπορίας) ειδών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, καθώς και αναλωσίμων 
υλικών (δεν ισχύει για την Ομάδα 5). 

3. Την κατά Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου συντήρησης και επισκευής που 
απαιτείται για την ομάδα της προσφοράς τους.  

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

του νομίμου 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 
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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. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους7 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος (το Γ.Ε.ΜΗ 

δεν συνιστά επίσημο κατάλογο κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού). 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β. 6. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται δεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

Α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2.2.3.1 (απόσπασμα ποινικού μητρώου), την περ. γ της παρ. 
2.2.3.2 (πιστοποιητικό ΣΕΠΕ) και την περ. β της παρ. 2.2.3.4 (πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης 
κτλ), εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2.2.3.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) 
εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση. 

Γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν το άρθρο 2.2.4 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και  

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

Β.7. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο  

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής.  

Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα εφαρμοστεί στην τελική τιμή προσφοράς που θα προκύψει από την 
εφαρμογή των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης, τα οποία θα δίνονται σε ακέραιο αριθμό επί τοις 
εκατό (%), στις αντίστοιχες προϋπολογισθείσες τιμές της αρ. 7/2020 Μελέτης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων.  

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συµβάσεων που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές 
συµβάσεις”)  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας – πλαίσιο, όπως αυτοί 
διατυπώνονται στην παρούσα διακήρυξη και με τη διαδικασία που περιγράφεται στην αρ. 7/2020 Μελέτη. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διαβουλεύεται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο 
μέρος στη συμφωνία – πλαίσιο, ζητώντας του εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του βάσει 
των δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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 αυτής8. 

Με τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν, το 
σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τους, μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και την παρούσα διακήρυξη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε:  

(α) ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών, της 
Π.Ε. Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59 132, που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

(β) με κατάθεση τους στο Πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. 
Ημαθίας, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
όπως αυτή καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.  

Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών, που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Η ημερομηνία 
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, οι προσφορές που υποβάλλονται δεν 
γίνονται δεκτές . 
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Προσφορές εκπρόθεσμες καταγράφονται από την επιτροπή με την ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 
στην επιτροπή διαγωνισμού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατά τη σύνταξη του πρακτικού. Οι εν 
λόγω προσφορές δεν ανοίγονται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Βέροια, στις 16/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης έτους 2020 της Π.Ε. Ημαθίας, στο εξής Επιτροπή Διαγωνισμού και την αρμόδια 
επιτροπή ενστάσεων της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2020, στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων. Οι ως άνω 
επιτροπές γνωμοδοτούν προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με το 
διαγωνισμό αποφάσεις. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά»  
(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 
 
Εξωτερικά στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς καθώς και στους υποφακέλους πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς :  
 
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
 
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Μητροπόλεως 44   Τ. Κ: 59132, Βέροια 
 
• Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης.  
«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (CPV: 34300000-0) ΚΑΙ Β) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (CPV: 50112000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 53.379,52 € 
ΜΕ ΦΠΑ»  (Αρ.  5 /2020 Διακήρυξη) 
 
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

Εσωτερικά του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται οι τρεις (3) υποφάκελοι. 
 
Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

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

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙΙ). 

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

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

προσφορών. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Η Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την υπ’αρ. 7/2020 Μελέτη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης.  

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) του νομίμου 
εκπροσώπου, (βλ. Παράρτημα IV της παρούσας), στην οποία θα αναφέρει: 

- Ότι διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία (Special Tools, συμπεριλαμβανομένου διαγνωστικού 
μηχανήματος βλαβών) και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση εξειδικευμένων 
εργασιών στους τύπους οχημάτων (επιβατικών, φορτηγών ή μηχανημάτων έργου) που 
αναλαμβάνει, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει όλα τα οχήματα 
σε κέντρο ελέγχου οχημάτων όποτε το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση.  

- Ότι διαθέτει κινητό συνεργείο, ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου επισκευή των οχημάτων 
σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

- Ότι θα παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις εργασίες των υπηρεσιακών οχημάτων. Προς 
τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών πάνω από δυο (2) 
εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως λ.χ. εγγράφως 
αποδεικνυόμενη έλλειψη των αναγκαίων ανταλλακτικών. 

- Ότι διαθέτει περιφραγμένο χώρο στάθμευσης, ή κλειστό χώρο φύλαξης ή και εντός 
συνεργείου  αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης παραμονής, στάσης και στάθμευσης των 
υπηρεσιακών οχημάτων σε αφύλακτο χώρο, καθώς επίσης ότι φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής και καλύπτει τις δολιοφθορές που τυχών  γίνουν σε 
μηχανήματα – οχήματα από διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και από πρόκληση  
φωτιάς  ή  κλοπής αυτών. 

- Ότι αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την 
εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της Π.Ε.Η. από 
οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

- Ότι αναλαμβάνει, με δικά του έξοδα τη μεταφορά όλων των οχημάτων και των 
μηχανημάτων από οποιοδήποτε σημείο του υποδειχθεί μέχρι το συνεργείο του για 
επισκευή ή την συντήρησή τους. Επίσης ότι θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία η φθορά 
συμβεί σε μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή του από τον ίδιο στην 
αναθέτουσα αρχή. Τα οχήματα – μηχανήματα που έχουν υποστεί βλάβη κατά την εργασία 
τους η όποια τα ακινητοποιεί και δεν επισκευάζονται επί τόπου, θα μεταφέρονται με 
δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου στον αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής και 
συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας συμβεί αυτό. 

- Ότι θα τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, 
οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.  
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- Ότι θα παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το 
προσωπικό της υπηρεσίας για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας 
προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα που διαθέτει.  

- Ότι θα επισκευάζει, συντηρεί τα οχήματα/μηχανήματα της αμάδας  καθώς και των 
παρελκόμενων  μηχανημάτων και μηχανικών μερών τους.  

- Ότι θα εγγυάται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας του, η δε χρονική εγγύηση δε θα 
πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. 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.  

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης και 
με βάση τα κάτωθι οριζόμενα:  

Σύμφωνα με την αρ. 7/2020 Μελέτη του Παραρτήματος Ι (Ενότητα «Ενδεικτικός προϋπολογισμός»), ο 
προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης έχει συνταχθεί ανά ομάδα και περιλαμβάνει, για κάθε ομάδα 
(πλην της Ομάδας 5 η οποία περιλαμβάνει μόνο Εργασία), δύο σκέλη: Ανταλλακτικά και Εργασία. Για κάθε 
σκέλος θα συμπληρωθεί από τον προσφέροντα το ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσας τιμής 
της μελέτης. Κάθε ένα από τα ως άνω ποσοστά έκπτωσης θα δίνεται επί ποινή αποκλεισμού σε ακέραιο 

αριθμό επί τοις εκατό (%). 

Επιπλέον, ο προσφέρων θα συμπληρώσει την προσφερόμενη τιμή κάθε σκέλους χωριστά, η οποία θα 
προκύψει από την εφαρμογή του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης στην αντίστοιχη 
προϋπολογισθείσα δαπάνη της μελέτης (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ποσοστού έκπτωσης και 
της προσφερόμενης τιμής, υπερισχύει το ποσοστό έκπτωσης και η αρμόδια επιτροπή θα διορθώνει την 
εσφαλμένη τιμή). Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Το άθροισμα των δύο προσφερόμενων τιμών στα επί μέρους σκέλη του τμήματος θα ισούται με την 
συνολική προσφερόμενη τιμή της ομάδας, η οποία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της 

προσφοράς. 

Επί ποινή αποκλεισμού, η τιμή προσφοράς ανά σκέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει την αντίστοιχη 
προϋπολογισθείσα δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού.   

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

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής) 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5 (τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών ακολουθώντας τα εξής στάδια:  

α. Καταρχήν αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, ο 
φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και καθώς και ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και μονογράφονται 
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα 
οριστεί με ειδική πρόσκληση ή στην ίδια συνεδρίαση αργότερα ή να επιστραφούν αυτούσιοι στους 
διαγωνιζόμενους.  

β. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση  μόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ή στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής, οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

δ Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της, στο οποίο γνωμοδοτεί 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς 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 προφορών,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών 
που προσφέρθηκαν.  

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.  
 
ε. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει, κατά την αξιολόγηση των 
προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ή να καλέσει τους συμμετέχοντες, 
προκειμένου να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά ή έγγραφα που υποβλήθηκαν. 

ζ. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό. Η Επιτροπή παραδίδει τον φάκελο του διαγωνισμού 
με το πρακτικό ή τα πρακτικά στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει βάσει των ανωτέρω πρακτικών. 
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η. Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής (Οικονομική Επιτροπή), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο 
των αντίστοιχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το έργο της εντός των κάτωθι προθεσμιών (άρθρο 221Α του Ν. 
4412/2016, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α’52)): 

(α) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 
επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 

(β) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 

(γ) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται ενός δύο (2) εργασίμων ημερών.  

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποφαίνεται επί των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού εντός 
προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις, ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις (π.χ. επιβεβαίωση 
γνησιότητας εγγυητικών επιστολών). 

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου10 - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον διαγωνιζόμενο 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να προσκομίσει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά (δικαιολογητικά κατακύρωσης) υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), προσκομίζονται από αυτόν στην υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός προθεσμίας 10 ημερών αίτημα προς την Επιτροπή αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

                                                           
10

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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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 της 
παρούσας,  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει με το ΤΕΥΔ ότι 
πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

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 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα παραπάνω,  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.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο 

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 127. 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού της 
συμφωνίας-πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για 
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις – ∆ικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής  
δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.  

Δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 

(α) Κατά της διακήρυξης, σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

(β) Κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 221 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση  της ένστασης η καταβολή 
παραβόλου από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας 
Αρχής, αν  η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά η άσκηση της ένστασης δε 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 ενστάσεως, 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 .Πέρα 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 λαρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄8). 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυήσεις 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι τουλάχιστον 60 
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της λήξης ισχύος της και θα επιστραφεί συνολικά μετά από την 
πλήρη και κανονική εκτέλεση των εκτελεστικών συμβάσεων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
συμβαλλόμενου οικονομικού φορέα.  

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

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συµβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων, και μόνο εφόσον η αξία της εκτελεστικής 

σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ άνευ ΦΠΑ, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης θα έχει ισχύ 60 ημερολογιακές ημέρες μετά από 
τον συμβατικό χρόνο παράδοσης και θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο   

4.3.1. 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.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται 
μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης 
οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας 
του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.  

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής 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.

11. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

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

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της συµφωνίας-πλαίσιο 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, 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 συμφωνίας -πλαίσιο, 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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γ) η συμφωνία-πλαίσιο 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. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά (για κάθε εκτελεστική σύμβαση), μετά από την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών 

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώνει τις εργασίες εντός του χρόνου που θα υποδεικνύεται 
κάθε φορά από την αρμόδια Επιτροπή, ανάλογα με τη φύση της βλάβης του υπό επισκευή οχήματος, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 
αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 
των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν οι εργασίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

5.3  Παραλαβή εργασιών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής εργασιών 

5.3.1. H παραλαβή των εργασιών γίνεται από την επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

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

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

5.3.2. Η παραλαβή των εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα 
πραγματοποιείται σε χρόνο που θα καθορίζεται με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων.  

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 





 

Σελίδα 31 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.12 

5.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

5.5  Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.5.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής 
σύμβασης που έχει υπογράψει 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 και την παρούσα. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών 
συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή  

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.5.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

                                                           
12

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 

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

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

5.6 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων13   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 
όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

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

 

 

Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής 

 

Μ. Τέτος 

 

Η Πρόεδρος 

Της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αθανασιάδου- Αηδονά Αθηνά 

 

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Μήττας Χρήστος 

2. Μπάτος Σωτήριος 

3. Δερμεντζοπούλου Μαρία 

4. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Καζαντζίδης Παντελεήμων 

6. Ζωγράφου Αικατερίνη 

7. Ζέρζης Πέτρος 

8. Τζόβας Απόστολος 

9. Θωμά Δήμητρα 

10. Τσεχελίδης Ιωάννης 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου της Π.Ε. Ημαθίας από εξειδικευμένα συνεργεία. Οι ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν  

αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, αφορούν εργασίες επισκευών που δε μπορούν να 

αποκατασταθούν από την Π.Ε. Ημαθίας, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό ούτε οι 

κατάλληλες υποδομές. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου της  Π.Ε. Ημαθίας  θα πρέπει να 

βρίσκονται σε κατάσταση απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας κατά την παροχή υπηρεσιών 

προς τους πολίτες σε κρίσιμες και έκτακτες καταστάσεις εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των 

εργαζομένων.  

Οι εργασίες που θα ανατεθούν, αφορούν τις εργασίες συντήρησης & επισκευής, 

προγραμματισμένες και απρόβλεπτες, όλων των οχημάτων  της  Π.Ε. Ημαθίας  φορτηγών, 

επιβατικών, μηχανημάτων έργου και παρελκόμενων αυτών. Η Π.Ε. Ημαθίας  έχει στην κατοχή της 

πενήντα ένα (51) συνολικά αυτοκίνητα, μηχανήματα έργου και παρελκόμενα μηχανήματα, 

διαφόρων εργοστασίων κατασκευής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), και για την τακτική και έκτακτη συντήρηση 

και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φανοποιού ή 

αμαξωμάτων  ταχογράφων, υπερκατασκευών και μηχανουργικών  εργασιών  με την απαραίτητη 

κατά περίπτωση σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.  

Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς 
προμήθεια ποσότητας υλικών – ανταλλακτικών  ή υπηρεσιών, καθώς η προμέτρηση των 
εργασιών δεν είναι εφικτή, λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων  βλαβών λόγο χρήσης και  
επισκευών του κάθε οχήματος ή μηχανήματος ξεχωριστά. 

Για τον παραπάνω λόγο, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης κατά ομάδες  δεν 
περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών (σε χρόνο), ούτε ποσότητες ανταλλακτικών 
που τυχόν θα απαιτηθούν για τη συντήρηση και επισκευή, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση 
δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας  της μελέτης και το γενικό σύνολο αυτών, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος χρησιμοποιούμενου ανταλλακτικού για τις ανάγκες 
διεκπεραίωσης της κάθε εργασίας. 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου 

της Π.Ε. Ημαθίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), που για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και 

προϋπολογισμού των επισκευών, χωρίστηκαν σε   Ομάδες  και συγκεκριμένα:   

      Ομάδες (1.2.3.4.5.6.) εργασιών  συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των πάσης 

φύσεως αναλωσίμων υλικών  π.χ. λεπίδες μαχαιριών και ακρολέπιδα  ισοπεδωτών ακρολέπιδα 

και λεπίδες προωθητών, σφυριά καταστροφέων και χορτοκοπτικών μηχανημάτων,  ειδικών 

εξαρτημάτων  για τις λεπίδες αποχιονισμού και αλατοδιανομέων κ.α. )  

α/α Ομάδες  Περιγραφή εργασιών ανά  ομάδα συμπεριλαμβανόμενων των 
ανταλλακτικών  

1 Ομάδα  1 Εργασίες κάθε είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 

Αγροτικών Μηχανημάτων και εκχιονιστικών μηχανημάτων. 

 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και διαφόρων  ανταλλακτικών κυρίως  για 

τα παρελκόμενα  μηχανήματα 

2 Ομάδα   2 Εργασίες κάθε είδους επί των Φορτηγών. 

3 Ομάδα   3 Εργασίες κάθε είδους επί των Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ημιφορτηγών 

4 Ομάδα   4 Ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους, Εργασίες για τον Κλιματισμό 

αερισµό καµπίνας των φορτηγών, Ημιφορτηγών, Επιβατικών, 

Μηχανημάτων Έργου  

5 Ομάδα   5 Εργασίες μηχανουργείου  για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων   

6 Ομάδα   6 Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχημάτων 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν: 

1. Το σύνολο των εργασιών και την προμήθεια ανταλλακτικών  κάθε ομάδας   

2. Το σύνολο των εργασιών  και προμήθειας  ανταλλακτικών  όλων των ομάδων  

3. Σε καμιά  περίπτωση μέρους των εργασιών ή  προμήθειας ανταλλακτικών κάθε ομάδας.  

                (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την υψηλότερη (κατά ποσοστό επί % ) έκπτωση  στην  

τιμή της εργατοώρας μίας ή περισσότερων Ομάδων και  την  υψηλότερη  (κατά ποσοστό επί %) 

έκπτωση της αξίας των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών της κάθε Ομάδας  ως προς την 

προϋπολογισθείσα τιμή.  

            Στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το ποσοστό 

της έκπτωσης (%) επί των τιμών ανά εργατοώρα των ενδεικτικών εργασιών,  και της  έκπτωσης 

(%)  στην προμήθεια των ανταλλακτικών αναλωσίμων υλικών και άλλων υλικών.  

Ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών για καθένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, για την 

κάθε αναγκαία εργασία, θα προκύπτει από το επίσημο εγχειρίδιο χρόνων επισκευών της εταιρίας 

κατασκευής του οχήματος. Ελλείψει αυτού  ή της πρόσβασης στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, 

οι χρόνοι επισκευών και συντήρησης μπορούν να λαμβάνονται από έρευνα στην αγορά με 

συλλογή  τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών για τους απαιτούμενους χρόνους επισκευών και 

συντηρήσεων από  τα συνεργεία αυτοκινήτων και μηχανημάτων. 

Σε ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος περαίωσης των εργασιών και ανάλογα με την εργασία που 

απαιτείται ο χρόνος μπορεί να εκτιμηθεί και οπό την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης 

των εργασιών έπειτα από έρευνα στην αγορά.  Οι χρόνοι αυτοί (δηλαδή αριθμός των 

απαιτούμενων εργατοωρών) θα είναι δεσμευτικοί για τον ανάδοχο, υπό την έννοια ότι δεν θα 

μπορεί αυτός να επικαλεσθεί ότι στην πράξη προέκυψε υπέρβαση των συμβατικών χρόνων.   

         Εργασίες που δεν  είναι δυνατών να προβλεφθούν , αλλά μπορεί να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα τιμολογούνται µε την τιμή χρέωσης ανά ώρα που έχει 

προσφέρει ο ανάδοχος.  

Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των 

εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που 

περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η κάθε βλάβη 

τεκμηριώνεται από το (Γραφείο Κίνησης), ή από τον υπεύθυνο υπάλληλο που έχει οριστεί για την 

συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων & οχημάτων και την Επιτροπή αξιολόγησης 

ανταλλακτικών και παρακολούθησης των  εργασιών  σύμφωνα με την  ΥΑ 3373/390/20.3.75, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 4993/745/15.5.75. 

 Προμήθεια ανταλλακτικών.  

         Στην παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνονται και εργασίες επισκευών των μηχανημάτων – 
οχημάτων (διαφορετικών τύπων και εργοστασίων κατασκευής) από βλάβες που πιθανόν να 
προκύψουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. 

 

Επειδή είναι αδύνατον να προβλεφτούν : 

 α) το είδος της βλάβης  

β)  το μέγεθος της βλάβης  

γ)  ο χρόνος που θα συμβεί η βλάβη  
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δ) το είδος των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν καθώς για κάθε μηχάνημα υπάρχουν 

εκατοντάδες ανταλλακτικά  

και λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα μας έχουν πάψει να δραστηριοποιούνται αρκετές 

επίσημες αντιπροσωπίες, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει εκ των προτέρων επιλογή και 

κοστολόγηση των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.   

         Για τους παραπάνω λόγους και επειδή στην αγορά υπάρχουν ανταλλακτικά εφάμιλλα των 
αντιπροσωπειών,  τα οποία παρουσιάζουν  μεγάλες διαφορές στην τιμή τους και όχι στην 
ποιότητα τους, επιλέχθηκε για την προμήθεια τους η διαδικασία που  προβλέπετε από την  ΥΑ 
3373/390/20.3.75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 4993/745/15.5.75.  

Σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α η Επιτροπή αξιολόγησης ανταλλακτικών, εργασιών και 
παραλαβής αυτών, ενημερώνεται από τον ανάδοχο εκτέλεσης των εργασιών για την βλάβη με 
πλήρη περιγραφή των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή ή την  τακτική 
συντήρηση του οχήματος ή του μηχανήματος.  Διενεργεί έρευνα στην αγορά για την προμήθεια 
αυτών με κριτήριο το συμφέρον του δημοσίου και την ασφαλέστερη επισκευή του κάθε 
οχήματος. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τα υποδεικνυόμενα 
ανταλλακτικά που προτείνει η Επιτροπή και στην τιμολόγηση τους αφαιρει το ποσοστό 
έκπτωσης της προσφοράς του. 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, 
μεταχειρισμένα ανταλλακτικά θα χρησιμοποιούνται μόνο σε  έκτακτη ανάγκη και κυρίως θα 
χρησιμοποιούνται αυτά που διαθέτει η Π.Ε.Η. και μετά από απόφαση της επιτροπής. 

  Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην 
Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, 
λόγω φθοράς τους) οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την επιτροπή.  

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί αναλώσιμα υλικά που διαθέτει η Π.Ε. 
Ημαθίας από τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών που θα του 
παραδίδει η επιτροπή.    

 

Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά οι τύποι οχημάτων και μηχανημάτων της 

Π.Ε. Ημαθίας, με αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου, πλαισίου ή αριθμό κινητήρα. 

Αυτοί οι αριθμοί είναι αρκετοί για την αναγνώριση των οχημάτων στους καταλόγους των 

κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή των μηχανικών μερών τους με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και η αναγνώριση των ανταλλακτικών  από τους αναδόχους και από την επιτροπή. 

 Ένα όχημα ή μηχάνημα έργου ή παρελκόμενο αυτών μπορεί να περιλαμβάνεται σε  όλες  

τις ομάδες , ώστε να επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο συνεργείο. 

 Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρει  η Π.Ε. Ημαθίας  στους πολίτες 

απαιτείται η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, μέσω απόσυρσης και  προμήθειας νέων. Στον 

πίνακα οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας, 

ανάλογα με τον τύπο τους, μπορούν να προστεθούν νέα οχήματα στην αντίστοιχη ομάδα. 

 

Τα τέσσερα  καινούργια οχήματα ΚΗΗ-3627 3628- 3629-3630  που  τα σέρβις τους  

εμπίπτουν στις εγγυήσεις των κατασκευαστών  θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

κατασκευαστών  και θα εκτελούνται σε συνεργείο των αντιπροσωπιών . 
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             Οι εργασίες επισκευής έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς κατηγορίες (Ομάδες), που θα 

εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήματα – μηχανήματα θα παραδίνονται 

στο Τμήμα εργοταξίου της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων  της  Π.Ε. Ημαθίας  έτοιμα προς 

λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους.  

 

Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη. Κατά συνέπεια, η Π.Ε. 

Ημαθίας δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης  κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης.  

Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που θα 

προκύψουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία με την προϋπόθεση 

ότι, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, θα κατατεθούν στην Επιτροπή αξιολόγησης των 

ανταλλακτικών και παρακολούθησης των εργασιών οι απαραίτητες άδειες που προβλέπονται 

από το νόμο για τη λειτουργία των συνεργείων τους.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη έναντι της αναθέτουσας 

αρχής και θα εγγυάται την σωστή επισκευή ή συντήρηση των μηχανημάτων  και θα  καλύπτει 

τις δολιοφθορές που τυχόν γίνουν σε μηχανήματα – οχήματα από διάφορους παράγοντες, 

καθώς επίσης και από πρόκληση  φωτιάς  ή  κλοπής αυτών. 

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο θα είναι από την υπογραφή της έως τις 31/12/2020, 

με δυνατότητα παράτασης έως 2 μήνες, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η δεσμευμένη πίστωση.  

    Απαιτούμενα από τον ανάδοχο  για τις ομάδες    

        Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να έχει  δικαίωμα εμπορίας ανταλλακτικών, ειδών 

συντήρησης και επισκευής οχημάτων, καθώς και αναλωσίμων υλικών,  

      Θα πρέπει να διαθέτει την κατά Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου 

συντήρησης και επισκευής  που απαιτείτε  για την κάθε ομάδα της προσφοράς του.  

        Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία (Special Tools, 

συμπεριλαμβανομένου διαγνωστικού μηχανήματος βλαβών) και συσκευές που απαιτούνται για 

την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών στους τύπους οχημάτων (επιβατικών, φορτηγών ή 

μηχανημάτων έργου) που αναλαμβάνει, καθώς επίσης έχει την υποχρέωση να ελέγχει όλα τα 

οχήματα σε κέντρο ελέγχου  οχημάτων όποτε το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή χωρίς επιπλέον 

επιβάρυνση.  

          Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο, ώστε να είναι δυνατή 

η επί τόπου επισκευή των οχημάτων σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

         Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις εργασίες των υπηρεσιακών 

οχημάτων. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών πάνω από 

δυο (2) εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως λ.χ. εγγράφως 

αποδεικνυόμενη έλλειψη των αναγκαίων ανταλλακτικών. 

          Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει περιφραγμένο χώρο στάθμευσης, ή 

κλειστό  χώρο φύλαξης ή και εντός συνεργείου  αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης παραμονής, 

στάσης και στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων σε αφύλακτο χώρο, καθώς επίσης  φέρει 

την αποκλειστική ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής και καλύπτει τις δολιοφθορές που τυχών  

γίνουν σε μηχανήματα – οχήματα από διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και από πρόκληση  

φωτιάς  ή  κλοπής αυτών. 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του 

εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της Π.Ε.Η. από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως 

αιτία. 

β) Να αναλαμβάνει, με δικά του έξοδα τη μεταφορά όλων των οχημάτων και των 

μηχανημάτων από οποιοδήποτε σημείο του υποδειχθεί μέχρι το συνεργείο του για επισκευή ή 

την συντήρησή τους.  Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία η φθορά συμβεί σε μηχανικό 

μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή του από τον ίδιο στην αναθέτουσα αρχή. Τα οχήματα – 

μηχανήματα που έχουν υποστεί βλάβη κατά την εργασία τους η όποια τα ακινητοποιεί και δεν 

επισκευάζονται επί τόπου, θα μεταφέρονται με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου στον 

αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής και συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή 

νύχτας συμβεί αυτό. 

         γ) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, οι 

οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.  

δ) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το 

προσωπικό της υπηρεσίας για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας 

προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα που διαθέτει.  

ε) Να επισκευάζει, συντηρεί τα οχήματα/μηχανήματα της αμάδας  καθώς και των 

παρελκόμενων  μηχανημάτων και μηχανικών μερών τους.  

ζ)   Να εγγυάται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας του, η δε χρονική εγγύηση δε θα 

πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. 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.  

  

  Ο συντάξας                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Υπεύθυνος μηχανημάτων        Η Αν.  Προϊσταμένη  

                                                                   Εργοταξίου 

 

 

 

     Δημήτριος  Χαρίσης                        Φανή Παναγιωτίδου 

            ΔΕ. Τεχνικών                           Πολιτικός μηχανικός  

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η παρούσα μελέτη όπως συντάχθηκε  

από τη Υποδ/νση Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας  

με την υπ΄αριθμ. …………………………απόφαση της 
Υποδ/νσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας 

 

Η Αν.  Προϊσταμένη Υποδ/νσης 

Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

 

 

 

 

Φανή Παναγιωτίδου 

Πολιτικός  μηχανικός 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

    Ανάληψη πίστωσης  Α/Α 185 ΑΔΑ 6Κ407ΛΛ-ΙΗΗ - 02/01/2020 για την συντήρηση και επισκευή 

των οχημάτων  των μηχανημάτων και των παρελκυμένων αυτών. 

 

Παροχή εργασιών   Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών 
 ΕΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΚΑΕ ΠΟΣΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

 2020 721 0861 22.752,00 1321 30.628,00 53.380,00 

        

       

ΠΡOΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  φορέας  721  ΚΑΕ 1321 

                       

Προμήθεια ανταλλακτικών   Συνολικά για τις ομάδες 

(1.2.3.4.& 6. ) 

ΕΤΟΣ  2020 

Δαπάνη  24.700,00 

Φ.Π.Α. 5.928,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  ΣΥΝΟΛΟ 30.628,00 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    φορέας  721   ΚΑΕ 0861 

Συνολικά για τις ομάδες 

1,2,3,4,,5, & 6 

Παροχή Υπηρεσιών  Συντήρησης & Επισκευής  σχημάτων  & 

μηχανευμάτων 

ΕΤΟΣ 2020 

Δαπάνη 18.348,00 

Φ.Π.Α. 4.403,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. Σύνολο 22.751,52 

 

 

ΣΥΝΟΛIΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με Φ.Π.Α. ΚΑΕ  2020 

Προμήθεια ανταλλακτικών  1321  30.628,00 

Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων & 

μηχανημάτων . 

0861 22.751,52 

 Σύνολο 53.379,52 

 

Τα ποσά του προϋπολογισμού που διατίθενται ανά ομάδα στους παρακάτω πίνακες είναι 

δεσμευτικά και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη ομάδα.  

Ο προϋπολογισμός της Διακήρυξης αναλύεται ανά Ομάδα . 
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ΟΜΑΔΑ 1΄  

Μηχανήματα έργων και παρελκόμενων  Δαπάνη Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων  κάθε 

είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, 

Αγροτικών Μηχανημάτων , και 

παρελκόμενων μηχανημάτων   

συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, 

και Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και 

εξαρτημάτων  απαραίτητα για την χρήση  

των μηχανημάτων  και για την  τοποθέτηση 

τους δεν απαιτείται  εξειδικευμένο 

συνεργείο 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 8.500,00 2040,00 10.540,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ 3.850,00 924,00 4.774,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2΄  

Φορτηγά οχήματα >3,5 τον. και παρελκόμενων  Δαπάνη Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Εργασίες συντήρησης και επισκευών κάθε είδους επί 

των Φορτηγών > 3,5 t. και παρελκόμενων 

μηχανημάτων  συμπεριλαμβανόμενων των 

ανταλλακτικών 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6.250,00 1.500,00 7.750,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2.500,00 600,00 3.100,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3΄  

Επιβατικά και  φορτηγά <3,5 τον. Δαπάνη Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε είδους 

επί των Επιβατικών Αυτοκινήτων και Ημιφορτηγών  

συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 5.450,00 1.308,00 6.758,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2.600 624,00 3.224,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4΄ 

Ηλεκτρολογικές εργασίες Δαπάνη Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους Εργασίες 

για τον Κλιματισμό - αερισµό καµπίνας των 

φορτηγών, Ημιφορτηγών, Επιβατικών, 

Μηχανημάτων Έργου 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3.250,00 780,00 4.030,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1.200,00 288,00 1.488,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ  5΄ 

Εργασίες  Μηχανουργείου  Δαπάνη Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

Εργασίες παντός τύπου  μηχανουργείου,  

κατασκευή και επισκευή τμημάτων και μερών  

των συστημάτων με χρήση τόρνου και άλλων 

μηχανημάτων    για το σύνολο των οχημάτων και 

μηχανημάτων  συμπεριλαμβανόμενων και των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 6.198,00 1.487,52 7.685,52 
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ΟΜΑΔΑ 6΄ 

Εργασίες φανοποιείου - βαφείου Δαπάνη Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΛ Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο 

των οχημάτων Κ Προ Φ.Π.Α.Ν ΚΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1.250,00 300,00 1.550,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2.000,00 480,00 2.480,00 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο συντάξας                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Υπεύθυνος μηχανημάτων        Η Αν.  Προϊσταμένη  

                                                                   Εργοταξίου 

 

 

 

     Δημήτριος  Χαρίσης                        Φανή Παναγιωτίδου 

            ΔΕ. Τεχνικών                           Πολιτικός μηχανικός  

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η παρούσα μελέτη όπως συντάχθηκε  

από τη Υποδ/νση Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας  

με την υπ΄αριθμ. …………………………απόφαση της 
Υποδ/νσης Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας 

 

Η Αν.  Προϊσταμένη Υποδ/νσης 

Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας 

 

 

 

 

Φανή Παναγιωτίδου 

Πολιτικός  μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ομαδοποίηση  οχημάτων κάθε μορφής  και εργασιών για την παρούσα µελέτη  
Δεν συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α.  

α/α Ομάδες 

Περιγραφή εργασιών ανά ομάδα 

συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών 

Δαπάνη 

ανταλλακτικών 

Και υλικών 

Κόστος ανά 

ώρα 

εργασίας 

Δαπάνη 

εργασιών 

Σύνολο 

δαπάνης 

1 Ομάδα 1 

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων  κάθε 

είδους επί των Μηχανημάτων Έργου, 

Αγροτικών Μηχανημάτων , και 

παρελκόμενων μηχανημάτων   

συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών, 

και Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και 

εξαρτημάτων  απαραίτητα για την χρήση  

των μηχανημάτων  και για την  τοποθέτηση 

τους δεν απαιτείται  εξειδικευμένο 

συνεργείο 

8.500,00 60,00 3.850,00 12.350,00 

2 Ομάδα 2 

Εργασίες συντήρησης και επισκευών κάθε 

είδους επί των Φορτηγών > 3,5 t. και 

παρελκόμενων μηχανημάτων   

6.250,00 45,00 2.500,00 8.750,00 

3 Ομάδα 3 

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων κάθε 

είδους επί των Επιβατικών Αυτοκινήτων και 

Ημιφορτηγών   

5.450 35,00 2.600,00 8.050,00 

4 Ομάδα 4 

Ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους, 

Εργασίες για τον Κλιματισμό - αερισµό 

καµπίνας των φορτηγών, Ημιφορτηγών, 

Επιβατικών, Μηχανημάτων Έργου    

3.250,00 35,00 1.200,00 4.450,00 

5 Ομάδα 5 

Εργασίες παντός τύπου  μηχανουργείου,  

κατασκευή και επισκευή τμημάτων και 

μερών  των συστημάτων με χρήση τόρνου 

και άλλων μηχανημάτων    για το σύνολο των 

οχημάτων και μηχανημάτων  

συμπεριλαμβανόμενων και των υλικών που 

θα χρησιμοποιηθούν. 

………. 60,00 6.198,00 6.198,00 

6 Ομάδα 6 

Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το 

σύνολο των οχημάτων   με χρήση ειδικών 

μηχανημάτων                            

1.250,00 70,00 2.000,00 3.250,00 

 
 
 Το κόστος της κάθε εργατοώρας  προέκυψε από έρευνα της αγοράς. 
 
 Με την ανωτέρω οµαδοποίηση των εργασιών, η Π.Ε. Ημαθίας θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες 
συντήρησης των  οχημάτων και μηχανημάτων  της.   
 
 Η προσφορά των συμμετεχόντων θα καλύπτει όλες τις εργασίες επισκευής   και συντήρησης  τακτικής 

και έκτακτης  που θα προκύψουν  και  περιλαμβάνονται σε   κάθε ανωτέρω  ομάδα καθώς και  τα  

ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. 

 
Παρακάτω περιγράφονται  οι  εργασίες κάθε ομάδας που μπορεί να προκύψουν.  

 

 

Ομάδα 1 
Εργασίες κάθε είδους και προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών  επί των μηχανημάτων έργων, 

αγροτικών μηχανημάτων παρελκόμενων μηχανημάτων και των   Υπερκατασκευών αυτών.  
             

  Ενδεικτικές Εργασίες, ανταλλακτικά & υλικα.  
• Εργασίες υδραυλικών συστημάτων.  
• Έλεγχος-επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευµατικών συστηµάτων υπερκατασκευής. 
 • Εργασίες στεγανοποίησης τµηµάτων υπερκατασκευής (τσιµούχες, λάστιχα κλπ)..   
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• Κινητήρα.  
• Κιβώτιο Ταχυτήτων.  
• Συμπλέκτης.  
• Εμπρόσθιο  Σύστηµα.  
• Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).  
• Αεροσυμπιεστής. 
• ∆ιαφορικό.  
• Μηχανισμός καµπίνας 
• Σύστηµα Πέδησης.  
• Ηλεκτρονικά Συστήµατα  

•  Λεπίδες  μαχαιριών ισοπεδωτών. 

•  Λεπίδες  μαχαιριών  αποχιονισμού. 

•  Ακρολέπιδα  μαχαιριών  προωθητή και Ισοπεδωτή. 

•  Σφυριά χορτοκοπτικών μηχανημάτων και καταστροφέων.  

•  Ρουλεμάν διαφόρων τύπων και διαστάσεων.  

•  Κοχλίες και περικόχλια διαφόρων διαστάσεων και ροδέλες.  

•  Γρασαδοράκια διαφόρων διαστάσεων. 

•  Δίσκοι κοπής ξύλου και μετάλλων  

•  Ελατήρια  επαναφοράς λεπίδων και άλλων εξαρτημάτων.  

•  Διαφόρων τύπων ανταλλακτικών και υλικών που θα απαιτηθούν και δεν μπορούν να 

προβλεφτούν.  

 
 
 

Ομάδα 2 
Εργασίες κάθε είδους συμπεριλαμβανόμενων των  ανταλλακτικών και υλικών  επί των 

φορτηγών οχημάτων  
 

Ενδεικτικές Εργασίες. 
• Εργασίες υδραυλικών συστημάτων.  
• Έλεγχος-επισκευή λοιπών μηχανικών ή πνευµατικών συστηµάτων υπερκατασκευής. 
 • Εργασίες στεγανοποίησης τµηµάτων υπερκατασκευής (τσιµούχες, λάστιχα κλπ)..   
• Κινητήρα.  
• Κιβώτιο Ταχυτήτων.  
• Συμπλέκτη.  
• Εμπρόσθιο Σύστηµα.  
• Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).  
• Αεροσυμπιεστής. 
• ∆ιαφορικό.  
• Μηχανισμός καµπίνας 
• Σύστηµα Πέδησης.  
• Ηλεκτρονικά Συστήµατα 

• Επισκευή ντίζας ταχογράφου. 

• Επισκευή  ρολογιού ταχογράφου. 

• Επισκευή  ταχογράφου μερική. 

• Επισκευή  ταχογράφου  ολική. 

• Έλεγχο  ταχογράφου, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας τοποθέτηση  μολυβοσφραγίδων και    

αυτοκόλλητων πινακιδίων 

•Έκδοση  πιστοποιητικού ψηφιακού ταχογράφου. 

 

Ομάδα 3 
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Εργασίες κάθε είδους συμπεριλαμβανόμενων των  ανταλλακτικών και υλικών  επί των 
επιβατικών Αυτοκινήτων και Ημιφορτηγών 

 
 Ενδεικτικές Εργασίες. 
•  Κινητήρα. 
• Συμπλέκτη.  
• Εμπρόσθιο Σύστηµα.  
• Σύστηµα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ).  
•  Κιβώτιο Ταχυτήτων. 
• ∆ιαφορικό.  
• Ηλεκτρονικά Συστήµατα 
• Σύστηµα Πέδησης 
 
 

Ομάδα 4   
Ηλεκτρολογικές εργασίες κάθε είδους, Εργασίες για τον Κλιματισμό - αερισµό καµπίνας 

συμπεριλαμβανόμενων των  ανταλλακτικών και υλικών  επί των φορτηγών, Ημιφορτηγών, 
Επιβατικών, Μηχανημάτων Έργου και παρελκόμενων 

 
Ενδεικτικές Εργασίες. 
• Επισκευή Συστήματος παροχής Θεριού Αέρα (Καλοριφέρ).  

• Επισκευή Συστήματος παροχής Ψυχρού Αέρα (Κλιματισμός). 

• Έλεγχος-Επισκευή ηλεκτρονικών Συστηµάτων κινητήρα.  

• Έλεγχος-Επισκευή λοιπών Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Πλαισίου.  

• Επισκευή-Αντικατάσταση Πίνακα Οργάνων.  

• Αντικατάσταση Οργάνων. Επισκευή Ηλεκτρικού Συστήματος (Καλώδια, Μπαταρίες, Φώτα  

   Προβολείς,    Κόρνα κλπ φάρους κινδύνου).                    

• Έλεγχος-Επισκευή ηλεκτρονικών Συστηµάτων κινητήρα.  

 • Έλεγχος-Επισκευή Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Υπερκατασκευής 

• Έλεγχος-Επισκευή  δυναμό (Γεννήτρια παραγωγής  ρεύματος) 

 • Έλεγχος-Επισκευή  μίζας   (εκκινητής κινητήρος)  

• Έλεγχος-Επισκευή-αντικατάσταση προθερμαντήρων 

• Έλεγχος αντικατάσταση  ενδεικτικών οργάνων και αισθητήρων. 

 
 

Ομάδα 5 
Εργασίες μηχανουργείου για το σύνολο των οχημάτων. 

 
Περιγραφή  ενδεικτικών Εργασιών  
•  Αλλαγή στεγανά μπουκάλας μικρής 
•  Αλλαγή στεγανά μπουκάλας μεσαίας 
•  Αλλαγή στεγανά μπουκάλας μεγάλης 
•  Εξαγωγή- επανατοποθέτηση μπουκάλας  
•  Εργασίες μπορινγκ 
•  Εξαγωγή – επανατοποθέτηση αντλίας υδραυλικής 
•  Εξαγωγή – επανατοποθέτηση κομπλέρ 
•  Αντικατάσταση σταυρού άξονα κίνησης αντλίας υδραυλικής 
•  Εξαγωγή – επανατοποθέτηση υδραυλικού μοτέρ. 
•  Αντικατάσταση λεπίδας μαχαιριού διαμορφωτή γαιών  
• Αντικατάσταση λεπίδας μαχαιριού διαμορφωτή γαιών 
•  Ηλεκτροσυγκολλήσεις  όλων των τύπων και μετάλλων  
•  Επισκευή και τοποθέτηση όλων των τύπων σωληνώσεων υψηλής πίεσης. 
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•  Αποξήλωση και επανατοποθέτηση εξαρτημάτων όλων των τύπων μηχανημάτων 
•  Εργασίες τόρνου, - φρέζας.  
•  Κατασκευή  ημιαξονίων -  γραναζιών και μερική ή ολική βαφή αυτών. 
•  Αλλαγή  όλων  των τύπων μαχαιριών στα χορτοκοπτικά , ιμάντες κίνησης, κόμπλερ ,μειωτήρων   και   
    Ρουλεμάν 
• Επισκευή Μεταλλικών Τµηµάτων (Σταθερών ή Κινούμενων).  
• Αντικατάσταση Μεταλλικών Τµηµάτων (Σταθερών ή Κινούμενων).  
• Συγκόλληση Ελασμάτων.   
• Επισκευή πλαϊνών τµηµάτων. 
• Επισκευή πατώµατος. 
• Ζυγοστάθμιση αξόνων.   
 
 
 
 

Οµάδα 6. 
Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχημάτων, συμπεριλαμβανόμενων των  

ανταλλακτικών και υλικών.  
 

Περιγραφή  ενδεικτικών Εργασιών  
• Επισκευή συστήματος άρθρωσης καµπίνας στο σασί.  

• Επισκευή αρθρώσεων θυρών.  

• Αντικατάσταση σκαλοπάτι καμπίνας 

• Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων.  

• Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών.  

• Επισκευή-Αντικατάσταση κλειδαριών-µηχανισµού ασφάλισης Θυρών.  

• Επισκευή-Αντικατάσταση µηχανισµού Έδρασης Καθίσματος.  

• Επισκευή καθισμάτων αέρος  

• Διάφορες εργασίες φανοποιού.  

• Βάψιμο πόρτας 

• Επιδιόρθωση πόρτας 

• Αντικατάσταση φτερού εμπρόσθιου 

• Αντικατάσταση φτερό οπίσθιο 

• Αντικατάσταση μπράτσο καθρέπτη 

• Αντικατάσταση προφυλακτήρα εμπρόσθιο ή οπισθίου. 

 
 
 
 
 

 

 

Οι παραπάνω Εργασίες και Επισκευές είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν σε 

καµιά περίπτωση κάθε άλλη σχετική Εργασία ή Επισκευή που τυχόν θα απαιτηθεί  

και η οποία δε δύναται να προβλεφθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟXΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

α/α 
Αριθμός 

Κυκλοφ. 

Εργοστάσιο 

Κατασκευής 

Έτος 

Πρώτης 

Κυκλοφ. 

Τύπος 

Οχήματος 

Αριθμός 

Πλαισίου 

Είδος  

Οχήματος  

 

  ΦΟΡΤΗΓΑ         

1 ΚΗΥ 1784 MERCENDES 26-09-1995 UNIMOC  WDB4371051W182902 Πολυμηχάνημα  

2 ΚΗΥ 1793 SCANIA 23-12-1996 P93HK 4X4 YS2PH4X4Z01223678 Αατρεπ. – εκχιον. 

3 KHH 2099 FIAT - IVECO 01-04-2003 140EW ZCFB1JJ8102386572 Αατρεπ. – εκχιον. 

4 KHI 4085 IVECO MAGIRUS A 17-01-2007 E3TSTD WJME3TRS20C171835 Ανατρεπόμενο  

5 
KHY 7304 SCANIA 01-04-1998 R124GA6X4 

NZ 
XLER6X40004380126 

Τράκτορας  

6   ΚΗΥ 7304  ΕΒΑΜ     01-04-1998 E3-46  Χαρ.  82197 Ημιριμουλκούμενο 

  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ        

1 ΚΗΗ 3636 TOYOTA COROLLA 26-01-2016 E15EJ(A) NMTBN3JE70R040934 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

2 ΚΗΥ 7323 SANTANA MOTOR 27-07-1999 VITARA VSEETW01VO1204862 Τζιπ   4Χ4 

3 ΚΗΥ 7383 DAIHATSU 03-12-2003 TERIOS JDAJ102G000537790 Τζιπ   4Χ4 

4 
KHY 7397 SUZUKI MOTOR CO 01-10-2004 GRAN 

VITARA 
JSAFTB03V00214951 

Τζιπ   4Χ4 

5 KHY 7398 SUZUKI MOTOR CO 01-10-2004 JIMNY JSAFJB43V00194920 Τζιπ   4Χ4 

6 KHY 7399 SUZUKI MOTOR CO 01-10-2004 JIMNY JSAFJB43V00195061 Τζιπ   4Χ4 

7 ΚΗΥ 4072 HYUNDAI MOTOR CO 01-07-2005 ACCENT KMHCG51FP5U274581 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

8 ΚΗΗ 3627 OPEL 08-03-2019 CORSA WOVOXEP68J4270596 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

9 ΚΗΗ 3628 OPEL 08-03-2019 CORSA WOVOXEP68J4257130 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

10 ΚΗΗ 3629 OPEL 08-03-2019 CORSA WOVOXEP68J4259791 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

11 ΚΗΗ 3630 OPEL 08-03-2019 CORSA WOVOXEP68J4266836 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

  ΦΟΡΤΗΓΑ <3,5 ΤΝ      

 

1 ΚΗΙ 4074 FORD WERKE AG Γ 16-08-2005 RANGER  WFOLMFE405W440366 
Διπλοκάμπινο  
4Χ4 

 

 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΥ    

 

1 ΜΕ 87766 RENAULT 21-11-2006 47BCA2 05104.08 Εκχιονιστικό 

2 ΜΕ 92873 RENAULT 06-03-2007 47BCA2 05104.17 Εκχιονιστικό  - 

3 

ME 102777 NEW HOLLAND 16-05-2008 

LB90B-4PT 

031065643 Εκσκαφέας  
Φορτ. 
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4 ME 122951 HBM - NOBAS 20-07-2004 SHM5NT-1 4000300404 Γκρεηντερ 

5 ME 122952 HBM - NOBAS 20-09-2004 SHM5NT-1 4000700406 Γκρεηντερ 

6 ME 122953 NSSAN 21-11-2006 TK 140 VWNCFK043416706 Διαγραμμιστικό  

7 ME 122954 CASE 12-11-1997 721 Β JEE0053916 Φορτωτής  

8 ME 122955 KOMATSU - HANOMAG 29-01-1997   D 670 E 336620282 Προωθητής  

9 ΜΕ 122956 FIAT ALLIS 09-07-1992 FG 75 A 43S 262 Ισοπεδωτής 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  

1 ΑΜ 63968 MASSEY FERGUSON 1986 MF 168 8RWE 146052 Ελκυστήρας  

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1 Οδοστρωτήρας πεζού χειριστού       15 ΗΡ. 840663278 

2 Αλατοδιανομέας  6 Μ3   με  δικύλινδρο  πετρελαιοκινητήρα    ΚΑ 527ΗΒ 80R 

3 Αλατοδιανομέας  6 Μ3   με  δικύλινδρο  πετρελαιοκινητήρα    ΚΑ 510ΗΒ 80R 

4 Αλατοδιανομέας  6 Μ3      παρελκόμενο  του    ΜΕ 87766  5283.1270 

5 Αλατοδιανομέας  6 Μ3      παρελκόμενο  του    ΚΗΗ 2099  76681 

6 Αλατοδιανομέας  6 Μ3        παρελκόμενο  του    ΜΕ 92873 05104.17 

7 Αλατοδιανομέας  3 Μ3      παρελκόμενο  του     ΚΗΥ 1784  12553 

8 Λεπίδα  αποχιονισμού    πλάτους  2,80  μέτρα  07153.0024 

9 Λεπίδα  αποχιονισμού    πλάτους  2,80  μέτρα 07153.0023 

10 Λεπίδα  αποχιονισμού    πλάτους  2,80  μέτρα Νο 9173 

11 Λεπίδα  αποχιονισμού    πλάτους  2,80  μέτρα Νο 9573 

12 Λεπίδα  αποχιονισμού    πλάτους  2,80  μέτρα Νο 10153 

13 Λεπίδα  αποχιονισμού    πλάτους  3,00  μέτρα ΟΜ 002046 

14 Λεπίδα  αποχιονισμού    με ηλεκτροκινητήρα   πλάτους  2,80 μέτρα D 0503.0016 

15 Λεπίδα  αποχιονισμού    με ηλεκτροκινητήρα   πλάτους  2,80 μέτρα D 07153.0027 

16 Ανέμη αποχιονισμού   επί του  ΜΕ 87766 3024664105 

17 Ανέμη αποχιονισμού   επί του  ΜΕ 92873 BF 2617 

18 Ανέμη αποχιονισμού    επί του  ΚΗΥ 1784 411.04 

19 Χορτοκοπτικό μηχάνημα  με μπράτσο  6 μ.   φάρδος κοπής 1,20 μ. 337096 

20 Χορτοκοπτικό μηχάνημα  με μπράτσο  4 μ.   φάρδος κοπής 1,00 μ. 2018 

21 Χορτοκοπτικό μηχάνημα   πλάγιας κοπής  φάρδος κοπής  2,00  μ. SMG 175 90220 

22 Μηχάνημα κοπής θάμνων κλαδιών και δενδρυλλίων  φάρδος  1,60 μ. ΤΜ 60-90-024 

23 Κρουστική σφύρα επί του ΜΕ 102777  Νο 82848118 

24 Σάρωθρο   2,20  μέτρων   Νο 10063870 

25 Αεροσυμπιεστής  300 λύτρων   370006 ABC 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 

 

Στοιχεία προσφέροντα οικονομικού φορέα  

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλ κτλ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:  

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

α/α  και 

περιγραφή 

Τμήματος / 

Ομάδας 

Σκέλος ομάδας 

 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Προσφερόμενο 

% έκπτωσης 

Σύνολο 

προσφοράς 

μετά την 

έκπτωση 

 Ανταλλακτικά    

Εργασία    

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__/2020 (τουλάχιστον έξι (6) μήνες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥ∆  

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 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) 

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ- ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 5009 
- Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 –ΒΕΡΟΙΑ- Ταχ. Κωδικός : 59132 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)  
                                                 ΜΠΙΜΠΟΥ ΣΜΑΡΩ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 
- Τηλέφωνο:  23313 53652 (Χαρίσης Δ.) 23313 50224 (Μπίμπου Σ.) 
- Ηλ. ταχυδρομείο: harisis.d@imathia.pkm.gov.gr, bibou.s@imathia.pkm.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : imathia.pkm.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος  

«∆ιακήρυξη για τη σύναψη Συµφωνίας – Πλαίσιο µε συνοπτικό διαγωνισµό για την επισκευή και 

συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου των Υπηρεσιών της ΠΕ Ηµαθίας, και 

συγκεκριµένα: Α) για την προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής και Β) για την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, προϋπολογισµού 53.379,52 ευρώ µε ΦΠΑ» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ …………….. 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 

 

 

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





 

Σελίδα 50 

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
14 

: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
15
; 

 

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); 
 
(Επισημαίνεται  
α) ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται επί του 
παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του 
άρθρου 83 του Ν.4412/16.  
β) ότι το ΓΕΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο. 
Κατά συνέπεια δεν συμπληρώνεται από τους 
οικονομικούς φορείς το εν λόγω πεδίο.  
 

[] 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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 

                                                           
14

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
15

 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. 
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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
16

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν δεν τα καλύπτει: 
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:  

 
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, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
17

; 

[] 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) [……] 

                                                           
16

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
17

 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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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 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:  
[…] 

Εφόσον ο προσφέρων 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 του Ν.4412/2016, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
18

· 

• δωροδοκία
19,20

· 

• απάτη
21

· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
22· 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
23

· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
24. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

                                                           
18

 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). 
19

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
20

 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). 
21

 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. 
22

 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. 
23

 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”. 
24

 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.". 
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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;  

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
25

 

Εάν ναι, αναφέρετε
26

: 

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): 

[……][……][……][……]
27

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
28

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
29

: 

[……] 

 

                                                           
25

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
26

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
27

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
28

 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)  
29

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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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
30

, 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 ;31

 

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):
 32

 

[……][……][……] 

 

                                                           
30

 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).  
31

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, 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  
32

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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 δικαίου33; 

[] 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: 
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 συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις34  

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; 
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:  

                                                           
33

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
34

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  
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:[……] 

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) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
35

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 





 

Σελίδα 61 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
36

, 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
37. 

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, 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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 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
37

 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.  





 

Σελίδα 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης Τεχνικής Προσφοράς  





 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΠΕ Ηµαθίας – Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
- ∆ιαθέτω όλα τα ειδικά εργαλεία (Special Tools, συµπεριλαµβανοµένου διαγνωστικού µηχανήµατος βλαβών) και 
συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση εξειδικευµένων εργασιών στους τύπους οχηµάτων (επιβατικών, 
φορτηγών ή µηχανηµάτων έργου) που αναλαµβάνω, καθώς επίσης αναλαµβάνω την υποχρέωση να ελέγχω όλα τα 
οχήµατα σε κέντρο ελέγχου οχηµάτων όποτε το ζητήσει η αναθέτουσα αρχή χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  

- ∆ιαθέτω κινητό συνεργείο, ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου επισκευή των οχηµάτων σε όσες περιπτώσεις αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό. 

- Θα παραχωρώ πάντα προτεραιότητα στις εργασίες των υπηρεσιακών οχηµάτων. Προς τούτο δεν θα υπάρχει 
καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών πάνω από δυο (2) εργάσιµες ηµέρες, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, όπως λ.χ. εγγράφως αποδεικνυόµενη έλλειψη των αναγκαίων ανταλλακτικών. 

- ∆ιαθέτω περιφραγµένο χώρο στάθµευσης, ή κλειστό χώρο φύλαξης ή και εντός συνεργείου  αποκλειόµενης κάθε 
περίπτωσης παραµονής, στάσης και στάθµευσης των υπηρεσιακών οχηµάτων σε αφύλακτο χώρο, καθώς επίσης 
φέρω την αποκλειστική ευθύνη έναντι της αναθέτουσας αρχής και καλύπτω τις δολιοφθορές που τυχόν γίνουν σε 
µηχανήµατα – οχήµατα από διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και από πρόκληση  φωτιάς  ή  κλοπής αυτών. 

- Αναλαµβάνω κάθε ευθύνη και καθίσταµαι µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµιές 
που προξενήσω ο ίδιος ή το προσωπικό µου κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή 
πράγµατα της Π.Ε.Η. από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

- Αναλαµβάνω, µε δικά µου έξοδα τη µεταφορά όλων των οχηµάτων και των µηχανηµάτων από οποιοδήποτε 
σηµείο µου υποδειχθεί µέχρι το συνεργείο µου για επισκευή ή την συντήρησή τους. Επίσης ότι θα ευθύνοµαι για 
οποιαδήποτε ζηµία η φθορά συµβεί σε µηχανικό µέρος ή στο όχηµα µέχρι την παράδοσή του από εµένα στην 
αναθέτουσα αρχή. Τα οχήµατα – µηχανήµατα που έχουν υποστεί βλάβη κατά την εργασία τους η όποια 
ακινητοποιούνται και δεν επισκευάζονται επί τόπου, θα µεταφέρονται µε δαπάνες και ευθύνη δική µου στον 
αντίστοιχο συµφωνηθέντα χώρο επισκευής και συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή νύχτας συµβεί αυτό. 

- Θα τηρώ καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγµατοποιώ για κάθε όχηµα, οι οποίες θα είναι στην 
διάθεση της Υπηρεσίας.  





  

- Θα παρέχω τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό της υπηρεσίας 
για την επισκευή οχηµάτων στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα υλικοτεχνικά 
µέσα που διαθέτω.  

- Θα επισκευάζω, θα συντηρώ τα οχήµατα/µηχανήµατα της Οµάδας ............ καθώς και των παρελκόµενων  
µηχανηµάτων και µηχανικών µερών τους.  

- Εγγυώµαι γραπτώς την ποιότητα της εργασίας µου, για χρονικό διάστηµα ........................... (όχι µικρότερο του 
ενός (1) έτους). 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.  

 

 
 
            Ηµεροµηνία:                   20 

 
Ο – Η ∆ηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  




