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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

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 η «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες» 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.1 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): imathia.pkm.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα 
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο  

                                                           
1 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η 

πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : 
………………………..» 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ,  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997612598 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 59132 

Χώρα  Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL526 

Τηλέφωνο 2331350210, 122 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κ. Αλμπανίδου (για τους γενικούς όρους της 
Διακήρυξης), τηλ. 2331350210. 

Γεράσιμος Ξαγοράρης (για τα τεχνικά στοιχεία), τηλ. 
23313 53640 email: xagorariw.@imathia.pkm.gov.gr,  

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

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:xagorariw.@imathia.pkm.gov.gr
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή  
(“εκτελεστικές συμβάσεις”), είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Η δαπάνη για την εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο και τις εκτελεστικές αυτής συμβάσεις,  βαρύνει τις με Κ.Α.Ε. : 
1321 (Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων) και 0861 (παροχή υπηρεσιών) σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-2023 του Φορέα 721 (Αρ. Απόφασης Βεβαίωσης Δαπάνης 
3421/2021, ΑΔΑ: 6ΘΩΔ7ΛΛ-1ΩΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009381666). 

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 επίσης η προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών.  

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 
[50110000-9]- Υπηρεσίες εξοπλισμού επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρελκόμενου 
εξοπλισμού 
[34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν 
οικονομικό φορέα για κάθε Ομάδα (Τμήμα). 

1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα  

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Ημαθίας 
που για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και προϋπολογισμού των επισκευών, χωρίστηκαν σε επτά (7) 
ομάδες/τμήματα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των πάσης φύσεως αναλωσίμων 
υλικών, ως εξής:   

 

 
α/α 

 
Ομάδα.  

 
Περιγραφή εργασιών ανά υποομάδα συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών  

1 ομάδα 1 Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών 

2 ομάδα 2 Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση φορτηγών, Μηχανημάτων Έργου ( Μ.Ε.) και 
Αγροτικών Ελκυστήρων. 

3 ομάδα 3 Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών-παρελκόμενων και εργασίες 
μηχανουργείου. 

4 ομάδα 4 Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών συστημάτων και 
κλιματισμού. 

5 ομάδα 5 Εργασίες φανοποιείου-βαφείου για το σύνολο των οχημάτων.  

6 ομάδα 6 Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες 
εργασίες για την επισκευή και συντήρηση ελαστικών τροχών (εργασίες 
Βουλκανιζατέρ) 

7 ομάδα 7 Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων κατά περίπτωση ανταλλακτικών, οργάνων 
ελέγχου στροφών κινητήρα, ταχύτητας (ταχογράφων, ψηφιακών ταχογράφων). 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μία ή περισσότερες Ομάδες. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέρος των εργασιών ή προμήθειας 
ανταλλακτικών κάθε ομάδας.  

1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των € 177.400,00 μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ: € 219.976,00 και ΦΠΑ: 42.576,00 €). 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν  να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο 
πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα καθοριστούν με την 
διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθ.  4/2021 Μελέτη (Παράρτημα Ι της παρούσης).   

1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται  από την υπογραφή της έως τις 31/12/2023, με δυνατότητα 
παράτασης για χρόνο έως και έξι 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.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης 

1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει βάση τιμής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.3 της παρούσας. 

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. 4/2021 Μελέτης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν (“εκτελεστικές 
συμβάσεις”) διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως2: 

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

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

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

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

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

                                                           
2 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της 

σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε 
περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
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 της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),  

 της με αρ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και  Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,  

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

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7,11 και 13 έως 15. 

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

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

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

 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). 

 Την αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β’3475) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 
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 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
για το οικονομικό έτος 2021 (Αριθμ. 69/2020 Απόφαση Περιφερειακού  Συμβουλίου ΑΔΑ: ΩΑΝΡ7ΛΛ-Τ5Λ). 

 Την αριθ. αποφ. 14/2021 αρ. συνεδρίασης 4η/10-3-2021(ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) «Πρόγραμμα προμηθειών, 
υπηρεσιών και εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ για το έτος 2021» και την με αριθ. αποφ 
46/2021, αρ συνεδρίασης 11η /02-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ) «Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 
εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2021».  

 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. 

 Την αρ. 4/2021 Μελέτη για συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ημαθίας ετών 2022 - 
2023, η οποία διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. Φ 2.7.2./55/οικ.650826(2543)/13.10.2021 έγγραφο της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

 Tην αριθμ. 1598/2020 (ΑΔΑ: ΩΡΧΠ7ΛΛ-ΚΛ5) 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 2021 της ΠΕ Ημαθίας, όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 405/2021 (Ψ0ΒΩ7ΛΛ-Λ5Υ), 
686/2021 (ΩΚ6Α7ΛΛ-9Λ0) και 840/2021 (Ψ2ΟΩ7ΛΛ-ΤΧΚ) Αποφάσεις. 

 .Την αρ. με α/α 3421/2021(ΑΔΑ: 6ΘΩΔ7ΛΛ-1ΩΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009381666) Απόφαση Βεβαίωσης Δαπάνης. 

 Την αρ. 1417/2021 , Πρακτικό  47ο /16.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΜΓΕ7ΛΛ-9ΨΖ) 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  Τετάρτη 8/12/2021 και ώρα 14:30 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 143266 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

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

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 
76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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

Έξοδα δημοσιεύσεων. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Την Αναθέτουσα Αρχή 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

9 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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 τους3  

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. 

                                                           
3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 





 

10 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο και 
των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)4. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικός πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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:5 

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής. 

                                                           
4 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης και την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι 
δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι 
περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 

5  Άρθρο 67  παρ. 3 του ν. 4412/2016 και. άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

11 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ6. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 
μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής7 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 
τους,  μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.8 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα9. 

2.1.5 Εγγυήσεις10 

Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες προβλέπονται, στην παρούσα Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13)11, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού12. 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 

                                                           
6  Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: 
ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

7 Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.  
8 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016. 
9 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα. 
10 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
11 Άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018). 
12 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 

παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα 
με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 
1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω 
Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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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 σύμβασης13.  

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

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

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

                                                           
13 Άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2106.,. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.14   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες15. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού16  

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

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη17 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),  

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παρ.  1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του 
Ποινικού Κώδικα, 

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

                                                           
14 Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 
15 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. α) εδάφιο πέμπτο του ν. 4412/2016, “Δεν απαιτείται εγγύηση 

συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο,... εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης”. 

16 Άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016. 
17 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά 
μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 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 την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323 Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

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

• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 

• στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

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

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

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

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία  ή 

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

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
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δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 
στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού  κανονισμού.  

2.2.3.3. Αποκλείεται18 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις19:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201620, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,   

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας21,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και 
άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

                                                           
18 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 

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

19 Ειδικά για τους δυνητικού λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής 
(ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Π5) 

20 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 
κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 
4412/2106. 

21 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ),  
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.22 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας 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.  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός της περίπτωσης β΄ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία23 προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για το σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα 
ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-
πλαίσιο. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 24. 

2.2.3.6. 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. 
4412/201625. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί  η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

                                                           
22 Άρθρο 73 παρ. 10 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
23 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 

2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19. . 
24 Άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016.   
25 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί 

να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Κριτήρια Επιλογής26 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας27  

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. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια28  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς  οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

 

                                                           
26 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την 

κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 
της συμφωνίας-πλαίσιο/σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν 
να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, 
περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση συμφωνίας-πλαίσιο/σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του 
ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 

27 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
28 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που 
επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να 
καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις 
ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα29  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-
πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς] 

 Απαιτείται να διαθέτουν : 

Α) Τις αντίστοιχες άδειες λειτουργίας συνεργείου, ανάλογα με την Ομάδα / Τμήμα για την οποία υποβάλλουν 
προσφορά: 

α/α Ομάδες 

Περιγραφή εργασιών ανά  ομάδα 

συμπεριλαμβανόμενων των 

ανταλλακτικών  

 

Απαιτούμενες άδειες 

1 
Ομάδα  

1 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών 

και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση 

επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών. 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείων συντήρησης 

και επισκευής αυτοκινήτων 

2 
Ομάδα   

2 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών 

και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση  

Φορτηγών, Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) 

και Αγροτικών Ελκυστήρων 

• Άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμής 

λειτουργίας συνεργείου επισκευής και 

συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων 

και Μεγάλων/Βαρέων Οχημάτων ή 

φορτηγών αυτοκινήτων.  

• άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής 
και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων, ή 
την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης 
αδείας (µε υποβληθείσα αίτηση στην 
αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοσή της)  

3 
Ομάδα   

3 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών 

και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή  και συντήρηση 

υπερκατασκευών – παρελκομένων και 

εργασίες μηχανουργείου 

• Συνεργείο ή Μηχανουργείο ή Εργοστάσιο 

για τη συντήρηση παρελκόμενων  και 

επισκευή υπερκατασκευών οχημάτων  

4 
Ομάδα   

4 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών 

και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση 

Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών 

συστημάτων και Κλιματισμού 

• άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμής 

λειτουργίας συνεργείου επισκευής και 

συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων 

αυτοκινήτων. 

                                                           
29 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. 

μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να 
διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις 
που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα 
συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το 
παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 
συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την 
οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.   
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5 
Ομάδα   

5 

Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το 

σύνολο των οχημάτων 

• Άδεια βαφείου – φανοποιείου. 

6 
Ομάδα   

6 

Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, 

Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες 

Βουλκανιζατέρ) 

• Άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση νόμιμής 

λειτουργίας)   συνεργείου τροχών και 

άδεια εμπορίας ελαστικών για την 

τοποθέτηση και υποστήριξη (λ.χ. 

ζυγοστάθμιση) τροχών επιβατικών ή / και 

βαρέως τύπου οχημάτων ή/και 

μηχανημάτων έργων 

7 
Ομάδα 

7 

Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων 

κατά περίπτωση ανταλλακτικών, 

οργάνων ελέγχου στροφών κινητήρα, 

ταχύτητας (ταχογράφων, ψηφιακών 

ταχογράφων)  

• Συνεργείο Συντήρησης και Επισκευής  

Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου με 

επέκταση των εργασιών και σε 

Ψηφιακούς Ταχογράφους Συνήθων 

Οχημάτων και Μεγάλων / Βαρέων 

Οχημάτων 

 

Β) 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. 

Γ) Κινητό συνεργείο, ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου επισκευή των οχημάτων σε όσες περιπτώσεις αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό. 

Δ) 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. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διαδικασία. 

 

2.2.8  Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας30. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3. 

                                                           
30 Ο όρος αυτός μπορεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, να τεθεί και στην περίπτωση ποσοστού 

μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας31.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με 

το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.32.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, και 
2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη  
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ33 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.34  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ 
μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.35 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 36 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

                                                           
31 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
32  Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
33 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

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

34 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με 
το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο 
του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

35 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
36 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ, ή στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 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 αυτής37. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,38 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης39 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 

συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 

περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 

του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα 

με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν 

θετικής απάντησης40. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 

και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του41. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα42 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά τα άρθρα 2.2.4, και 2.2.6  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον 
προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

                                                           
37 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
38 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28. 
39 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα).  
40 Άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
41 Παρ. 2 Α του άρθρου 73, σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 
42 Άρθρο 80 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει 
ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 
συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν43. 

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

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

                                                           
43 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.444 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας45. 

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.46 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. 
των ως άνω Επιμελητηρίων.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

                                                           
44 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
45 Άρθρο 74 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
46 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 

διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση 
εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Α) Τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες λειτουργίας Συνεργείου, όπως απαιτούνται για κάθε Ομάδα, 
σύμφωνα με τον Πίνακα της παρ. 4 της αρ. 4/2021 Μελέτης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσης. 

Β) Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνουν ότι: 

1. Η επιχείρηση τους 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.  

2. Η επιχείρηση τους διαθέτει κινητό συνεργείο, ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου επισκευή των οχημάτων σε 

όσες περιπτώσεις αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

3. Η επιχείρηση τους 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. 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
στο ΓΕΜΗ47, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης48, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

                                                           
47  Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

  γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
  δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 

86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, 
ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 

  στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
  ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
  η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
  θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ 

L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και 
έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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

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

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

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

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

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους49 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.  

                                                                                                                                                                       
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην 
περίπτωση ιβ`, 
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην 
αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

48  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις 
σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και 
εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. 

49 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. 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.7. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.8. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 50 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

Κριτήριο ανάθεσης51 της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής52  

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. 4/2021 Μελέτης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Ομάδα /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής53. 

                                                           
50 Άρθρο 86 Ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
51 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την 

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

52 Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. 
53 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα, αρχή μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ54. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην, κατ’ 
εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσα, με αρ. 64233/08-06-
2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και  Επικρατείας 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,  (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις της ως 
άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα 
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφαση.55 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13  της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  

                                                           
54  Άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
55 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016  και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών 
(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται 
ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων  αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να 
πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
στοιχείων σε αυτόν56. 
 
Καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον τo 
έντυπo οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παραρτήματα ΙΙ, κατά τις κατωτέρω παραγράφους. 
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

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

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

β) είτε του άρθρου 15 και 2757 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, 

γ) είτε του άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

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

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 58 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ59 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

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

                                                           
56 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
57 Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 

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

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

59 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε 
ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα 
οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών  προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199960,  

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

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο61.  

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού 62:  

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωση του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό 

                                                           
60  Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα.  
61  Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
62 Βλ. άρθρο 93 του ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 
στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

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

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ένατο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την αρ. 4/2021 Μελέτη (Παραρτήματα Ι της παρούσας). 

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη Α) ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον ίδιο υποφάκελο. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο. 

Πέραν του αρχείου της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος η τεχνική προσφορά πρέπει 
απαραίτητα να περιλαμβάνει  

Β) Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα αναφέρει: 

- Ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της Συμφωνίας – Πλαίσιο, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και ειδικότερα στην αρ. 4/2021 Μελέτη. 

- 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 εγγυάται  

 α) την ποιότητα της εργασίας και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, δηλαδή την χωρίς χρέωση άμεση 
επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους, που επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των 
χρονικών ορίων της εγγύησης. 

 β) πως καθ’ όλον τον χρόνο της εγγύησης, (που δεν μπορεί να μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης του εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως 
αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής), θα επισκευάζει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε 
βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του.  

Γ) Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν63. 

Σημείωση: Στην περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων που υποβάλλονται με την προσφορά, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

                                                           
63 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Σύμφωνα με την αρ. 4/2021 Μελέτη-/Παράρτημα ΙΙ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ο προϋπολογισμός 
της παρούσας διακήρυξης υποδιαιρείται σε δύο σκέλη, µε ενδεικτικά εκτιμώμενα  στοιχεία κόστους τόσο για 
τα απαιτούμενα εκτιμώμενα ανταλλακτικά – υλικά, μηχανισμούς και συγκροτήματα, όσο και για τις 
εκτιμώμενες απαιτούμενες εργασίες, για τη συντήρηση – επισκευή – μετασκευή – εκσυγχρονισμό των 
οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ανά έτος καθώς και η συνολική 
εκτιμώμενη αξία κάθε Ομάδας από τις 7 για τα έτη 2022-2023. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» τα εξής: 

1. Την συστημική οικονομική προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραμμένη σε μορφή pdf.  

2. Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, ως εξής:  

Για κάθε σκέλος (ανταλλακτικά – εργασία) θα συμπληρωθεί από τον προσφέροντα το ποσοστό έκπτωσης επί 
της προϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης για την διετία 2022-2023, όπως αυτή καταγράφεται στον Πίνακα 
της σελ. 84 της παρούσας «ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ». 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.   

Επειδή στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω 
τιμή αναφοράς – προϋπολογισθείσα δαπάνη διετίας (άνευ ΦΠΑ) της μελέτης για κάθε ομάδα. 

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

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.. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές 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 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει καθοριστεί, ανά 
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περίπτωση και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή64, στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της 
νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών65   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών66 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 
2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος 
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,67  

                                                           
64 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιλέξει τον καθορισμό του προϋπολογισμού, με τιμή ανά είδος, τμήμα, 

ομάδα ειδών, ομάδα τμημάτων ή και συνολικά για όλη τη Συμφωνία-πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, ο κατά 
τα ως άνω καθορισμός, θα πρέπει να προβλέπεται στην παρούσα. 

65 Άρθρο 97 ν. 4412/2016. 
66 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016. 
67 ’Άρθρα 92 έως 97,  άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16. 
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β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης, ή, εφόσον επιδέχονται δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας 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 παρ. 3.1.2.1  της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ )η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

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

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

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίστηκαν από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 και τα άρθρα 75 του ν.4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής, 

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών68 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης69, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υποφακέλου) «Οικονομική Προσφορά», την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.               

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της70, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι 
ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η 
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα71. 

Ειδικότερα : 

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

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

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
70 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

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

71  Άρθρο 102, όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών 
ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  





 

35 

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

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.72   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων73 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον/τους πρώτο/ους σε 
κατάταξη μειοδότη/ες, στον/ους οποίον/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός/οί 
ανάδοχος/οι»), να υποβάλει/ουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 
και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης 
των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου74 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον/ους προσφέροντα/ες, στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό/ούς 
ανάδοχο/ους»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 
και τον/ους καλεί να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 
αυτής.  

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

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη 
ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
προσκομίζονται με ευθύνη του/των οικονομικού/ών φορέα/ων, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και 
σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης 
η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 

                                                           
72 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
73 Άρθρο 100 παρ. 2 ν. 4412/216.  
74 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
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μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 
παραγράφου 2.4.2.575.  

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

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

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή 
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους  2.2.4 έως 
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα 
ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 

                                                           
75 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο76 

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

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας, σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, την απόφαση κατακύρωσης, 
στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016,  μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων 
στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής77. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 
κατά της ανωτέρω απόφασης.78 

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

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 
372 του ν.4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται79, 
και 
δ) ο/οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι, υποβάλλει/ουν, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η 
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους 
ανάδοχο/ους, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να 
προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο80, θέτοντάς του/τους προθεσμία 

                                                           
76 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
77     Άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
78 Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
79  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016, οι συμφωνίες-πλαίσιο και οι 

εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις 
οικείες διατάξεις.[…] 

80 Σε συμβάσεις που ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 4 και την περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 39 και 
βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο στη διαδικασία ανάθεσης της οποίας οι προσφορές υποβλήθηκαν με τη 
μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35, και η εκτέλεσή της γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η συμφωνία-πλαίσιο 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον/στους 
ανάδοχο/ους. 

Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται/ονται 
έκπτωτος/οι και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει 
αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 
έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του81 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης82 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5983. 

                                                                                                                                                                       
καταλόγων του άρθρου 35, οι συμβάσεις θεωρούνται συναφθείσες με την κοινοποίηση εντολής αγοράς, 
που ισοδυναμεί με απόφαση ανάθεσης, από την αναθέτουσα αρχή στον/στους ανάδοχο/ους. Στην 
περίπτωση αυτήν η εντολή αγοράς επέχει θέση εγγράφου συμφωνητικού με την έννοια του άρθρου 130 
του ν. 4270/2014 Βλ. άρθρο 105 παρ. 6 ν. 4412/2016.  

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη 
χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 
παρ. 1-4 π.δ. 39/2017 .  

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

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

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

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

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

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

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
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αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης84. 

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

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι 
οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες 
ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 
4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες: 

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

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

 

                                                           
84  Βλ. άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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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, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο που 
τους έχει ανατεθεί, εκτός ΦΠΑ.  

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

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/ων 
αναδόχου/ων. 85 

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει  να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
συμφωνίας-πλαίσιο, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από τη λήξη της 
ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ή παρατάσεών της.   

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι τουλάχιστον 60 ημερολογιακές 
ημέρες από την επομένη της λήξης ισχύος της.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων.  

Α. Για την καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων, και μόνο εφόσον η αξία της εκτελεστικής 
σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ άνευ ΦΠΑ, απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης ή του τμήματος της 
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
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 86. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ της αξίας της σύμβασης..  

                                                           
85  Εδάφιο έβδομο της παραγράφου 4 του άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
 
86 Εδάφιο έβδομο περίπτωσης (β) παραγράφου 4 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην  περίπτωση παραβίασης από τον 
ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερολογιακών ημερών και θα 
επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του μέρους του υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.  

 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 συμφωνίας-πλαίσιο ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

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.87. 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/ 

                                                           
87 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

 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 88  89 

 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο90  

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, 

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. 

 

 4.7 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου από τη συμφωνία-πλαίσιο  

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος91  από τη συμφωνία-πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό της εκτελεστικής σύμβασης εντός της 
τεθείσας προθεσμίας. 

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

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

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

90 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 
91 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται  ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,  

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και εργασιών (εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων) 

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

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 92. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201693 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)94.  

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

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

                                                           
92 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 

4605/2019. 
93 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 

94 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 
350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις 
νέες διατάξεις. 

 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 των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης95. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016 . 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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 παραδοθεί το υλικό, 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 συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β 
του άρθρου 221 του Ν.4412/1696  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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. 

                                                           
95 Άρθρο 206 παρ. 1 και 2 του .ν 4412/2016.  
96 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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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 υλικών 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 
παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.97 

 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 έκπτωτος98  από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του, ανά περίπτωση, αρμόδιου συλλογικού οργάνου99:  

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

                                                           
97 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. 
98 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.  
99 Εν προκειμένω, αρμόδιο συλλογικό όργανο είναι στη μεν περίπτωση α) η Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσφορών, ενώ στις περιπτώσεις β) και γ), η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,  

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

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 
του ν. 4412/2016100 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης101. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

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

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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 
πρόστιμο102 πέντε τοις εκατό (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. 

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. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 5.6 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων103   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.5 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

                                                           
100 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021. 
101 Η τασσόμενη προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

103 του ν. 4782/2021,  πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 

102 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
103 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. 
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σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016104 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

 5.7  Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016105. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν 
ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 
της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής 

 

 

 

 

Ανδρέας Γρυπαίος 

 

 

 

Η Πρόεδρος 
Της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Αθανασιάδου- Αηδονά Αθηνά 

Τα Μέλη  
 

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. Τρελλόπουλος Γεώργιος 

11. Τσεχελίδης Ιωάννης 

12. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

                                                           
104  Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021. Για την εξέταση των προβλεπόμενων 

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

105 Πρβλ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Συμφωνίας-πλαίσιο  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        :  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ         :  

e-mail                   : 

Λ. Στρατού 72, 59131 Βέροια 

Ξαγοράρης Γεράσιμος 

23313 – 53 640 

xagoraris.g@imathia.pkm.gov.gr 

 

ΜΕΛΕΤΗ  4 / 2021 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022- 2023 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 177.400,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 42.576,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 219.976,00 € 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Συμφωνία Πλαίσιο  

 

- ΒΕΡΟΙΑ 2021 - 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του αναγκαίου κοινωφελούς έργου της 

οχήματα, μηχανήματα εκτέλεσης τεχνικών έργων και μηχανικό εξοπλισμό  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – επιβατικά οχήματα, φορτηγά, ρυμουλκό µε πλατφόρμα μεταφοράς 

μηχανημάτων, μηχάνημά διαγράμμισης οδών, μηχανήματα εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, πολυµηχανήµατα, 

εκχιονιστικά, πλήθος φερόντων και παρελκομένων εξοπλισμών, κ.α. 

  Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, έπειτα από την επιτακτική ανάγκη 

συντήρησης και επισκευής των Μηχανημάτων του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας, προκειμένου 

αυτά να μπορέσουν να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πιο άρτια στο κοινωφελές έργο που καλούνται να 

εκτελέσουν.  

Η παρούσα μελέτη αφορά τόσο στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, μηχανισμών και υλικών 

όσο και στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων τμημάτων – συγκροτημάτων – μηχανισμών), μετασκευής και εκσυγχρονισμού σε εξωτερικά 

συνεργεία, των οχημάτων, μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων και του μηχανικού εξοπλισμού (φέροντες 

και παρελκόμενοι εξοπλισμοί, κλπ.) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Αφορά επίσης στην προμήθεια των 

πάσης φύσεως εξειδικευμένων ανταλλακτικών και αναλωσίμων απαραίτητων για τη συντήρηση και την 

αναγκαία κάθε φορά αποκατάσταση της λειτουργικότητας των Μηχανημάτων, ή της κατασκευής τους – όταν 

αυτό είναι δυνατόν και κρίνεται αναγκαίο – καθόσον δεν μπορούν να ανευρεθούν στο ελεύθερο εμπόριό. 

Επιπρόσθετα, αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ελαστικών αλλά και των υλικών και εργασιών 

συντήρησης, προσαρμογής ή και μετασκευής των ελαστικών των Μέσων. 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 

την με αριθ. αποφ 14/2021, αρ. συνεδρίασης 4η/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) «Πρόγραμμα προμηθειών, 

υπηρεσιών και εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ για το έτος 2021» και την με αριθ. αποφ 

46/2021, αρ συνεδρίασης 11η /02-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ) «Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος 

εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2021». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι 

Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022 και 2023. 

 

 

Κ.Α.Ε. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Κ.Α.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 

ΕΤΟΥΣ 2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 

ΕΤΟΥΣ 2023 

721.861 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 40.315,00 40.315,00 

721.1321 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 48.387,00 48.387,00 
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος διετίας 
(2022-2023), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαισίου, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για 
την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων της Π.Ε. Ημαθίας. 

Η παρούσα αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης φθαρμένων 
ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά 
συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ημαθίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Κατάλογος μηχανημάτων) 
. 

Τα τέσσερα  καινούργια οχήματα ΚΗΗ-3627-3628-3629-3630  που  οι εργασίες συντήρησης  εμπίπτουν 
στις εγγυήσεις των κατασκευαστών  θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών  και θα 
εκτελούνται στο συνεργείο των αντιπροσωπιών με ευθύνη του αναδόχου που έχει αναλάβει την ομάδα 1 
(Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 
συντήρηση επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών). Το αναφερόμενο κόστος συντήρησης αυτών των 
οχημάτων θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

Οι εργασίες που θα ανατεθούν αφορούν τη συντήρηση & επισκευή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

όλων των μεταφορικών μέσων (οχημάτων και μηχανημάτων) της Π.Ε. Ημαθίας και περιλαμβάνουν 

προγραμματισμένες και απρόβλεπτες εργασίες, μετά των απαραιτήτων ανταλλακτικών – εξαρτημάτων, που 

θα εκτελούνται κάθε φορά που θα προκύπτει η σχετική ανάγκη και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. Κατά συνέπεια η Π.Ε. Ημαθίας δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την δαπάνη των υπηρεσιών 

(εργασιών και ανταλλακτικών) του προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαίσιο κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

Η Π.Ε. Ημαθίας διαθέτει έναν στόλο μεταφορικών μέσων (οχημάτων, μηχανημάτων και παρελκόμενων)  
που φτάνουν σε αριθμό τα 53. Εκτός της ποσοτικής έκτασης του στόλου υπάρχει και μεγάλη ποικιλία στους 
τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων μετά των παρελκόμενων τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
οχήματα διαφόρων κατασκευαστών πλαισίων και κινητήρων. Επίσης τα περισσότερα είναι μεγάλα οχήματα 
(φορτηγά, μηχανήματα έργου,  κλπ.), διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Ως εκ 
τούτου οι ανάγκες συντήρησης και επισκευής τους που πρέπει να καλύψει η Π.Ε. Ημαθίας ώστε να μπορούν 
οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται άμεσα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος απαιτούν αφενός την 
ύπαρξη γνώσεων και εμπειρίας σε εξειδικευμένες εργασίες συγκεκριμένων μερών όλων των τύπων των 
οχημάτων και μηχανημάτων (φορτηγά, μηχανήματα έργου κλπ.) και αφ’ εταίρου την ύπαρξη εξειδικευμένων 
εργαστηρίων (συνεργείων) που να έχουν την κατάλληλη υποδομή σε χώρους (επαρκή έκταση, ράμπες, 
ανυψωτικά κλπ.), σε μηχανήματα (διάγνωσης βλαβών, καυσίμων κ.λπ.) και σε προσωπικό. 

Επίσης τις περισσότερες φορές, οι βλάβες παρουσιάζονται ξαφνικά και απρόσμενα, συχνά 
ακινητοποιούν το όχημα ή το μηχάνημα, και απαιτούν την άμεση και ταχεία επισκευή του, που προϋποθέτει 
επαρκή πλήθος και άμεση διαθεσιμότητα ,τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό), όσο και στα σχετικά 
απαιτούμενα ανταλλακτικά. 

Η Π.Ε. Ημαθίας δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, 

ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται. Για τους 

ανωτέρω λόγους είναι επιβεβλημένη η ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, 

μηχανημάτων, υπερκατασκευών κλπ σε εξωτερικά συνεργεία με διενέργεια διαγωνισμού. Η διαδικασία που 

θα ακολουθείται θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

Οι εργασίες της μελέτης αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V 

της μελέτης, που περιλαμβάνει όλους τους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ημαθίας, με 

αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου και πλαισίου ή αριθμό κινητήρα. Τα στοιχεία αυτά είναι 

αρκετά για την αναγνώριση των οχημάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η 

επισκευή τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα ανταλλακτικά από τους αναδόχους.  
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μερικής ανανέωσης του στόλου των οχημάτων, μέσω απόσυρσης ή 

προμήθειας νέων, δύναται να αφαιρεθούν ή να προστεθούν νέα οχήματα στην αντίστοιχη ομάδα του 

Παραρτήματος VI, μετά από ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας.» 

 Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας 

υπηρεσιών ή ανταλλακτικών, επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, 

λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος-μηχανήματος της μελέτης. Για το λόγο αυτό, 

ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών και 

ανταλλακτικών αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών μετά των 

τυχόν απαραίτητων ανταλλακτικών και το γενικό σύνολο. 

 

Τα προς προμήθεια είδη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

 

34300000-0 
 

Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 

50110000-9 
Υπηρεσίες εξοπλισμού επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων 

 και παρεπόμενου εξοπλισμού 

34350000-5 
 

Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωση τους μπορούν να επισκεφτούν, εφόσον το επιθυμούν, το 

Τμήμα Εργοταξίου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας και σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία 

να εξετάσουν τα οχήματα για τα οποία προορίζονται τα ανταλλακτικά και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για 

την υφιστάμενη κατάστασή τους, τις επισκευές που έχουν τύχει μέχρι σήμερα και να εκτιμήσουν τις εργασίες 

και τα υλικά – ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους σύμφωνα µε τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Δεδομένου ότι στο Ελληνικό Ελεύθερο Εμπόριο των συνεργείων αυτοκινήτων , μηχανημάτων εκτέλεσης 

έργων και εξοπλισμών δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία τα οποία καλύπτουν κάθε είδους προμήθεια 

αναγκαίων κάθε φορά ανταλλακτικών – μηχανισμών και υλικών αλλά και την απαιτούμενη εργασία - 

επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε όχημα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, δηλαδή δεν υπάρχουν 

συνεργεία τα οποία αναλαμβάνουν εργασίες και επί μικρών οχημάτων και επί μηχανημάτων έργου και 

φορτηγών και εξοπλισμών αυτών, η παρούσα μελέτη για την ανάθεση τόσο της προμήθειας των 

ανταλλακτικών – υλικών όσο και των εργασιών συντήρησης των οχημάτων βασίζεται στην ομαδοποίησή τους 

(π.χ. μηχανήματα έργου και φορτηγά, επιβατικά, εξοπλισμοί) και στις ανάγκες (είδος) εργασιών που μπορεί 

να απαιτηθούν για τα οχήματα αυτά. 

Για το σκοπό αυτό ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της σύμβασης χωρίστηκε σε επτά (7) ομάδες. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού της 

μελέτης. 
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α/α Ομάδες Περιγραφή εργασιών ανά  ομάδα συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών  

1 Ομάδα  1 
Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών. 

2 Ομάδα   2 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών, Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) και 

Αγροτικών Ελκυστήρων 

3 Ομάδα   3 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή  και συντήρηση υπερκατασκευών – παρελκομένων  και εργασίες 

μηχανουργείου 

4 Ομάδα   4 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών συστημάτων και 

Κλιματισμού 

5 Ομάδα   5 Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχημάτων 

6 Ομάδα   6 

Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες 

Βουλκανιζατέρ) 

7 Ομάδα 7 
Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων κατά περίπτωση ανταλλακτικών, οργάνων 

ελέγχου στροφών κινητήρα, ταχύτητας (ταχογράφων, ψηφιακών ταχογράφων) 

 

Η εν λόγω ομαδοποίηση των οχημάτων κάθε μορφής, της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών – 

υλικών αλλά και των αναγκαίων εργασιών για την παρούσα μελέτη αποτυπώνεται αναλυτικά στο Παράρτημά 

Ι της παρούσης. 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας και 

παροχής υπηρεσιών της παρούσας, ανάλογα µε την κατηγορία οχημάτων που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν. 

Θα πρέπει να διαθέτει την κατά Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας Συνεργείου συντήρησης και 

επισκευής  που απαιτείτε  για την κάθε ομάδα της προσφοράς του.  

Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν: 
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α/α Ομάδες 
Περιγραφή εργασιών ανά  ομάδα 

συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών  

 

Απαιτούμενες άδειες 

1 
Ομάδα   

1 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση επιβατικών οχημάτων και 

ημιφορτηγών. 

• Άδεια λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και 

επισκευής αυτοκινήτων 

2 
Ομάδα  

  2 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών, 

Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) και Αγροτικών 

Ελκυστήρων 

• Άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμής 

λειτουργίας συνεργείου επισκευής και 

συντήρησης μηχανικών μερών συνήθων και 

Μεγάλων/Βαρέων Οχημάτων ή φορτηγών 

αυτοκινήτων.  

• άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και 
Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων, ή την έναρξη 
της διαδικασίας έκδοσης αδείας (µε υποβληθείσα 
αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοσή 
της)  

3 
Ομάδα  

  3 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή  και συντήρηση υπερκατασκευών – 

παρελκομένων και εργασίες μηχανουργείου 

• Συνεργείο ή Μηχανουργείο ή Εργοστάσιο για τη 

συντήρηση παρελκόμενων  και επισκευή 

υπερκατασκευών οχημάτων  

4 
Ομάδα  

  4 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών - 

Ηλεκτρονικών συστημάτων και Κλιματισμού 

• άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμής 

λειτουργίας συνεργείου επισκευής και 

συντήρησης ηλεκτρικών συστημάτων 

αυτοκινήτων. 

5 
Ομάδα  

  5 

Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των 

οχημάτων 

• Άδεια βαφείου – φανοποιείου. 

6 
Ομάδα    

6 

Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, 

Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση 

ελαστικών τροχών (Εργασίες Βουλκανιζατέρ) 

• Άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση νόμιμής λειτουργίας)   

συνεργείου τροχών και άδεια εμπορίας ελαστικών 

για την τοποθέτηση και υποστήριξη (λ.χ. 

ζυγοστάθμιση) τροχών επιβατικών ή / και βαρέως 

τύπου οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργων 

7 Ομάδα 7 

Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων κατά 

περίπτωση ανταλλακτικών, οργάνων ελέγχου στροφών 

κινητήρα, ταχύτητας (ταχογράφων, ψηφιακών 

ταχογράφων)  

• Συνεργείο Συντήρησης και Επισκευής  Οργάνων 

Μέτρησης & Ελέγχου με επέκταση των εργασιών και 

σε Ψηφιακούς Ταχογράφους Συνήθων Οχημάτων και 

Μεγάλων / Βαρέων Οχημάτων 

 

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. 
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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. 

5. ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων και υπερκατασκευών (οχήματα 

διαφόρων τύπων, με συνεχείς επισκευές και παρεμβάσεις, παλαιών και νέων κατασκευών και τεχνολογιών, 

ακόμη και εταιρειών που έχουν παύσει να λειτουργούν) και του πλήθους των ειδών των εργασιών που θα 

απαιτηθούν (πιθανές και απρόβλεπτες εργασίες, πολυπληθής γκάμα, έκταση επισκευών) έχει αποδειχθεί από 

την εμπειρία μας ότι τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, 

μηχανημάτων και υπερκατασκευών βρίσκονται στο εμπόριο ως γνήσια (των επίσημων κατασκευαστών ή 

εισαγωγέων/αντιπροσώπων - διανομέων του δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών) αλλά κάποια μόνο ως 

«ανταλλακτικά του εμπορίου» (τρίτων κατασκευαστών). 

Καταρχήν για κάθε επισκευή-συντήρηση οχήματος ή μηχανήματος της μελέτης τα χρησιμοποιούμενα 

ανταλλακτικά θα είναι τα γνήσια ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των 

εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης ή που χρησιμοποιεί 

και προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος . 

Για τα οχήματα που διαθέτει η Π.Ε. Ημαθίας που λόγο παλαιότητας δεν υπάρχουν ανταλλακτικά γνήσια 

(των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων), ο μειοδότης μπορεί να 

προτείνει προς έγκριση, κατά την σύνταξη του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης» την χρήση ανταλλακτικών 

του εμπορίου (ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών ιδίου τύπου και µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα 

γνήσια ανταλλακτικά). Τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των γνήσιων ανταλλακτικών κατά 

την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) και άριστης 

ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για 

την οποία προορίζονται και να συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο- φορέα πιστοποίησης ή να έχουν σήμανση CE, για την 

ύπαρξη των οποίων πιστοποιητικών δεσμεύεται ο συμμετέχων με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει με την 

προσφορά του. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα ή αντίστοιχου 

πιστοποιητικού καταλληλόλητας αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. 

Ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών-

αντιπροσώπων των οχημάτων- μηχανημάτων, απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση 

μεταχειρισμένων ή εκ διαλογής ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση. 

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγρ 

κ.:«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και 

διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών 

ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια 

γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι 
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πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη 

είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου 

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

κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος» 

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

παράγρ. κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από 

οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν 

την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών 

αυτοκινήτων οχημάτων. Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες». 

Στην τιμή του κάθε ανταλλακτικού, όπως αναγράφεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών 

κατασκευής, θα εφαρμόζεται η επιμέρους έκπτωση που προσέφερε ο πάροχος για τα ανταλλακτικά με την 

υποβολή της προσφοράς του. 

Οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθούνται και στην κοστολόγηση των τιμών των ανταλλακτικών του 

εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικού η καταλληλόλητα και η τιμή κόστους θα προεγκρίνεται 

από την Επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής εργασιών επισκευής 

και συντήρησης οχημάτων των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν 

τη γνησιότητα ή την καταλληλόλητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται 

στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ. ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να 

αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό 

εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για 

την επισκευή της βλάβης, τότε η Π.Ε. Ημαθίας μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά 

απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου 

στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επίσης 

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

παράδοσης αυτών. 

Η Π.Ε. Ημαθίας έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με παροχή τεχνικής 

υποστήριξης από τον ανάδοχο. Επίσης σε περίπτωση επείγουσας επισκευής οχήματος/μηχανήματος, το οποίο 

δεν μπορεί μεν να επισκευαστεί από την Υπηρεσία αλλά η υπηρεσία διαθέτει στην αποθήκη της τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά, μπορούν αυτά να δοθούν στον ανάδοχο για να χρησιμοποιηθούν στην επισκευή. 

Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα 

αντικατασταθέντα ανταλλακτικά και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) 

οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών). Ο ανάδοχος μετά 

την πιστοποίηση της σχετικής επισκευής θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Επιβάλλεται η άμεση και ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών επισκευής και συντήρησης από πλευράς 

των παρόχων, ώστε να είναι όλα τα οχήματα έτοιμα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε σαράνταοκτω (48) ώρες (εκτός από τα 

Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες)   από την ανάθεση της υπηρεσίας, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στην εκάστοτε έγγραφη εντολή επισκευής, λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας της βλάβης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από 

βλάβη στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και εάν αυτό είναι 
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εφικτό, να τα επισκευάζει στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά του εργαλεία, όργανα και 

συσκευές. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής των 

οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επισκευασμένα μέσα στο 

χρονικό όριο συνήθως των σαρανταοκτώ (48) ωρών ή αν καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση. 

Επιπλέον, στην περίπτωση έκτακτων μικρών βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβεί 

ανά πάσα στιγμή σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας προς έλεγχο για την παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής του κάθε οχήματος ή μηχανήματος. Για τον λόγο αυτό θα 

πρέπει ο ανάδοχος να έχει την δυνατότητα άμεσης επέμβασης αποκατάστασης βλαβών εντός 3 ωρών με δικά 

του μέσα. 

Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την 

επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται ανά πάσα στιγμή με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου από το 

χώρο στάθμευσης των οχημάτων του τμήματος εργοταξίου Π.Ε. Ημαθίας ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο 

εντός της προαναφερόμενης περιοχής της Π.Ε. Ημαθίας προς τον αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής 

και συντηρήσεως από την γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας οποιαδήποτε ημέρα συμβεί αυτό. Για την 

εξασφάλιση της άμεσης διάγνωσης και ταχύτερης παροχής των σχετικών υπηρεσιών επισκευής η 

περισυλλογή και μεταφορά του οχήματος από οποιοδήποτε ως ανωτέρω σημείο προς το συνεργείο του 

παρόχου θα γίνεται εντός έξι (6) ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση της 

υπηρεσίας. 

Γενικά, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη, όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό της Π.Ε. 

Ημαθίας για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Ημαθίας, προσφέροντας και τα τυχόν 

απαραίτητα ανταλλακτικά. 

Επισημαίνεται ότι ο πάροχος υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να αναλάβει με δικά του μέσα 

και δαπάνες την μεταφορά του κάθε οχήματος-μηχανήματος στο συνεργείο του για τον έλεγχο και την 

αποκατάσταση της βλάβης, στην περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ,ατυχήματος ή όταν 

δεν είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά του με οδήγηση οποιαδήποτε χρονική στιγμή  

Στην διάρκεια όπου το όχημα βρίσκεται στον χώρο του παρόχου, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι 

παράδοσης αυτού & η Π.Ε. Ημαθίας διατηρεί το δικαίωμα για αποζημίωση, μερική ή ολική για το ζημιωθέν 

όχημα. 

Τα παραδοτέα (οχήματα από επισκευή ή συντήρηση, εξαρτήματα κλπ) θα παραδίδονται σε αρμόδιο 

υπάλληλο της Π.Ε. Ημαθίας από τις εγκαταστάσεις του παρόχου, ή εναλλακτικά θα παραδίδονται από τον 

ανάδοχο στο χώρο που θα υποδειχθεί από το τμήμα εργοταξίου της Π.Ε. Ημαθίας. 

Γενικά τα όποια κόστη μετακίνησης και μεταφοράς απαιτηθούν προκειμένου για την παροχή των 

υπηρεσιών της παρούσας βαρύνουν τον πάροχο. 

 Τα οχήματα της Π.Ε. Ημαθίας παρουσιάζουν πληθώρα έκτακτων προβλημάτων-βλάβες, όπως φθορές στον 

κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης, στις αναρτήσεις, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 

συστήματα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στα κουβούκλια, κ.α., οι οποίες χρειάζονται 

άμεση αντιμετώπιση. 

Με τον όρο αποκατάσταση των βλαβών εννοούμε τη διαδικασία από την παραλαβή του οχήματος (είτε 

από το χώρο στάθμευσης είτε   από οποιοδήποτε σημείο εντός της Π.Ε. Ημαθίας και την μεταφορά του στις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου και την αποκατάσταση της βλάβης και την επιστροφή του στον χώρο 

στάθμευσης του εργοταξίου, έτοιμου σε πλήρη λειτουργία. 

Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος των προληπτικών συντηρήσεων και ρυθμίσεων καθώς και η αποκατάσταση 

των βλαβών που θα προκύπτουν θα γίνεται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου σε συνεργασία με την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το τεχνικό προσωπικό αυτής. 
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Η αναγκαιότητα της προληπτικής συντήρησης (επιθεώρηση, προγραμματισμός συντηρήσεων και 

επισκευές των οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά) σχετίζεται με την απαίτηση για αύξηση του 

χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω της καθιέρωσης ενιαίου και συστηματικού προγράμματος 

συντήρησης, καθώς αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της γήρανσης του εξοπλισμού και των σωρευτικών 

προβλημάτων που αυτή προκαλεί. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει διαρκώς το αναγκαίο προσωπικό για έκτακτες αποκαταστάσεις 

βλαβών αλλά και τη διενέργεια του ελέγχου και προγραμματισμού των συντηρήσεων, ώστε να διατηρείται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελούνται από τον ανάδοχο αφορούν σε συντηρήσεις και επισκευές 

πλαισίων και υπερκατασκευών (κινητήρων, συστημάτων πέδησης, ανάρτησης, μετάδοσης κίνησης, 

ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστημάτων, υδραυλικών και εν γένει ελαιοδυναμικών συστημάτων και 

οποιαδήποτε άλλη επέμβαση απαιτείται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων.  

 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διενεργεί (απαραιτήτως) προληπτική συντήρηση κάθε οχήματος – μηχανήματος 

και κυρίως των κάτωθι σημείων : 

1. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές πλαισίων και φέρουσας κατασκευής οχημάτων μετά των 

παρελκόμενων διατάξεων και μηχανισμών αυτών. 

2. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υπερκατασκευών, ενισχυτικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των μηχανισμών και συστημάτων που διέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

3. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων ανάρτησης, μ' όλα τα παρελκόμενα αυτών. 

4. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υδραυλικών και ελαιοδυναμικών συστημάτων οχημάτων, 

υποσυστημάτων, μηχανισμών και παρελκόμενων αυτών (μέλη μηχανισμού, αρθρώσεις, έμβολα, γάντζοι, 

κυκλώματα πάσης φύσεως, χειριστήρια, ασφάλειες κλπ.). 

5. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές χειριστηρίων, οργάνων ελέγχου, αυτοματισμών πάσης φύσεως, 

σχετικών με τη λειτουργία των οχημάτων, εντός του θαλάμου οδήγησης και σε άλλη θέση βρίσκονται. 

6. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων πέδησης και των παρελκόμενων αυτών (υλικά τριβής, 

επιφάνειες πέδησης, υδραυλικό κύκλωμα πέδησης κλπ.) 

7. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων κλιματισμού, ελέγχου και διάχυσης αέρα στο θάλαμο 

οδήγησης. 

8. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές κινητήρων και των παρελκόμενων αυτών. 

9. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων μετάδοσης κίνησης και των παρελκόμενων αυτών 

  (συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, καντράν, διαφορικό κλπ.) 

10. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων οδηγήσεως και των παρελκόμενων αυτών (τιμόνι, 

κρεμαγιέρα, κυκλώματα, σύνδεσμοι κλπ.) 

11. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων και οργάνων 

καθώς και των παρελκόμενων αυτών. 

Στους ελέγχους για ΚΤΕΟ θα εκτελούνται όλες οι συντηρήσεις και οι έλεγχοι που προβλέπονται και επί 

πλέον θα γίνεται έλεγχος αναγόμωση πυροσβεστήρα, έλεγχος-αντικατάσταση φαρμακείου, έλεγχος 

ταχογράφου και έκδοση πιστοποιητικού. 

Στους γενικούς ελέγχους (μηνιαίους, εξαμηνιαίους, ετήσιους κλπ.) θα διενεργούνται όλες οι 

προβλεπόμενες από τα τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες του κατασκευαστή συντηρήσεις, ρυθμίσεις κλπ., και θα 

αντιμετωπίζονται και όσα εκ των προβλημάτων παρέμεναν τυχόν σε εκκρεμότητα από τα προηγούμενα 

επίπεδα συντηρήσεων και όσες επισκευές είχαν κριθεί ότι δεν ήταν επείγουσες. 
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Στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας αναφέρονται λεπτομερώς οι κυριότερες εργασίες που θα προκύψουν. Οι 

προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες-ομάδες επισκευών και οι επιμέρους ενδεικτικές εργασίες δεν 

αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο πίνακας 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους κάθε εργασίας, προ 

ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών. 

Στα αντικείμενα της αποκατάστασης βλαβών και της προληπτικής συντήρησης που αναλαμβάνει ο 

ανάδοχος, συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου ή μη) τόσο για 

τα πλαίσια όσο και για τις υπερκατασκευές. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για 

κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας καθώς και σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή 

κατάλογο με τα χρησιμοποιούντα ανταλλακτικά, τα οποία θα παραδοθούν στην υπηρεσία. 

Ρητή υποχρέωση είναι επίσης η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς αποθέματος 

ανταλλακτικών έτσι ώστε όλες οι απαιτούμενες εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς καμία 

καθυστέρηση ή έλλειψη. 

Το πρόγραμμα με τις λεπτομέρειες συντήρησης για κάθε μήνα, εξάμηνο ή έτος θα καταρτίζεται αρχικά από 

τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συντήρησης οχημάτων της Π.Ε. Ημαθίας με γνώμονα την 

επίτευξη της βέλτιστης διαθεσιμότητας (ειδικά για τις περιόδους αιχμής – π.χ. αποχιονισμός) και της 

αξιοπιστίας του εν λόγω εξοπλισμού, με την ελάχιστη δυνατή όχληση της λειτουργίας του τμήματος 

εργοταξίου. 

Στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει 

εγκαίρως, έγγραφες επισημάνσεις στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τυχόν έκτακτες παρεμβάσεις που 

απαιτούνται. Στον γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να εντοπίζει 

έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση αναγκαιότητας άμεσης 

διακοπής της λειτουργίας του οχήματος ενημερώνει και προγραμματίζει τον χρόνο παρέμβασης για την 

πρόληψη εκδήλωσης βλάβης. 

Η εκτέλεση όλων των ζητούμενων εργασιών θα γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του 

αναδόχου. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει και να τηρεί 

ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με όλα τα οχήματα που επισκευάζει – συντηρεί και στο οποίο να 

καταγράφονται (με κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος τους) όλες οι επισκευές και όλα τα 

χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά–υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. Το αρχείο αυτό θα είναι διαθέσιμο 

ανά πάσα στιγμή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία η οποία θα έχει τη δυνατότητα αντιγραφής και επεξεργασίας 

των δεδομένων.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των 

προς επισκευή μερών, στην αποξήλωση των ανταλλακτικών, στη διάγνωση των βλαβών, στη λήψη απόφασης 

για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή 

μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής και 

Υπηρεσίας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της 

μελέτης με τις σχετικές    υποχρεώσεις των παρόχων που απορρέουν από αυτήν είναι δεσμευτική και είναι η 

ακόλουθη: 
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• Το ιδιωτικό συνεργείο (πάροχος), για την πιστοποίηση της βλάβης-επισκευής (με τα τυχόν ανταλλακτικά), 
υποχρεούται εντός του καθορισμένου ως ανωτέρω χρονικού ορίου των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών (ή 
διαφορετικό αν κρίνει η υπηρεσία βάσει της έκτασης και της σοβαρότητας της βλάβης) από το έντυπο σήμα 
της διαβίβασης της ειδοποίησης - εντολής επιθεώρησης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων 
εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια ο πάροχος υποχρεούται να εκδώσει (εντός του 
ανωτέρω χρόνου) «Έκθεση διάγνωσης» με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του 
οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται καθώς και τα τυχόν 
εξαρτήματα, ανταλλακτικά μετά των αριθμών τους (part number)  κλπ. 

• Την ανωτέρω έκθεση διάγνωσης, ο πάροχος υποχρεούται να το υποβάλει εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου 

στον υπεύθυνο συντήρησης της Π.Ε. Ημαθίας και ο οποίος συντάσσει το σχετικό Δελτίο Τεχνικής 

Επιθεώρησης , το οποίο το αποστέλλει προς έκδοση Εντολής διενέργειας έρευνας αγοράς.  Επισημαίνεται ότι 

κατά την υποβολή της ανωτέρου έκθεσης διάγνωσης, ο πάροχος οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 

εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η 

συμφωνία-πλαίσιο και ότι θα υποβάλει επικαιροποιημένα όσα δικαιολογητικά έχουν λήξει πριν τη σύναψη 

κάθε εκτελεστικής σύμβασης. 

• Ακολούθως η Επιτροπή ,μετά την έκδοση εντολής, διενεργεί έρευνα στην αγορά λαμβάνοντας υπόψη τα 

Παραρτήματα ΙΙΙ & IV, 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 από 

την υπηρεσία ανταλλακτικά. Η Επιτροπή δύναται να απευθυνθεί στους κατασκευαστές, εισαγωγείς ή 

διανομείς του κάθε οχήματος, μηχανήματος ή υπερκατασκεής για έλεγχο τιμών.  

• Μετά την έρευνα αγοράς από την επιτροπή θα συντάσσεται Πρακτικό Αξιολόγησης Εργασιών και 

Ανταλλακτικών στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται καθώς και τα τυχόν 

εξαρτήματα, ανταλλακτικά, με κοστολόγηση τόσο των εργασιών (με ανάλυση σε ώρες εργασίας λαμβάνοντας 

υπόψη τον πίνακα εργατοωρών των ενδεικτικών εργασιών (Παράρτημα ΙΙΙ) της Συμφωνίας – Πλαίσιο) όσο και 

των ανταλλακτικών (λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα ΙV της μελέτες με τις τιμές των ανταλλακτικών και 

στην συνέχεια τους επίσημους τιμοκαταλόγους των σχετικών εταιρειών). Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες 

εργασίες δεν προβλέπονται στον πίνακα της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο με τις ενδεικτικές εργασίες, θα 

κοστολογούνται μετά από έρευνα της επιτροπής για τις απαιτούμενες εργατοώρες. 

• Αν κάποιο ανταλλακτικό πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό ή η επισκευή είναι μεγάλης έκτασης και ο 

πάροχος δεν συμφωνεί με το χρονικό όριο εκτέλεσης εργασιών που καθόρισε η υπηρεσία, ο Πάροχος θα 

πρέπει να προσδιορίσει τον αιτούμενο χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την συμπλήρωση της Έκθεσης 

Διάγνωσης.  

• Κατόπιν της  έκδοσης του πρακτικού αξιολόγησης εργασιών και ανταλλακτικών, συντάσσεται και 

υπογράφεται εκτελεστική σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του Παρόχου για την συγκεκριμένη εργασία 

επισκευής ή συντήρησης με τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά και με καθορισμό του χρόνου επισκευής 

όπως έχει ορισθεί ανωτέρω. Ο πάροχος υποχρεούται να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες και να 

αντικαταστήσει τα τυχόν ανταλλακτικά ή εξαρτήματά κλπ. εντός του καθοριζόμενου στην συγκεκριμένη 

σύμβαση χρονικού ορίου. 

•  Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών ο πάροχος θα συντάσσει το «Δελτίο Επισκευής Οχήματος» 

με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε καθώς και των ανταλλακτικών που 

χρησιμοποιήθηκαν και θα υποβάλλεται στην ανωτέρω Επιτροπή. 

•  Μετά την επισκευή του οχήματος με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την παραλαβή του από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ο πάροχος εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια.   
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• Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε βλάβη ή προγραμματισμένη συντήρηση οχήματος 

απαιτηθεί και τα παραπάνω έντυπα θα συνοδεύουν κάθε τιμολόγιο και θα υποβάλλονται στην διεύθυνση 

οικονομικών υπηρεσιών ως συνοδευτικά δικαιολογητικά του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 

 

Αν η Επιτροπή το θεωρεί σκόπιμο θα συντάσσεται σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης, Τεχνική 

Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον πάροχο, τον υπεύθυνο συντήρησης και την αρμόδια Επιτροπή 

και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά : 

1. η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή όχημα. 

2. η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον πάροχο και τον υπεύθυνο 

συντήρησης , κατά τον λεπτομερή έλεγχο του οχήματος 

3. οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη 

4. η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην αντικατάσταση ή επισκευή των διαφόρων 

υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε μηχανικό ή άλλο μέρος 

5. οι εργασίες που έγιναν, όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχν. εγχειρίδια του κατασκευαστή και η ανάλυσή 

τους ανά ώρα  εργασίας. 

6. τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, με έμφαση στο αν είναι τα γνήσια που προτείνονται 

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

εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια 

δικαιολόγηση της επιλογή και της χρησιμοποίησής τους από τον πάροχο. 

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή της Π.Ε. Ημαθίας σε κάθε περίπτωση και κυρίως κατά τον έλεγχο 

της καταλληλόλητας και του κόστους εργασιών και ανταλλακτικών, διατηρεί το δικαίωμα: 

• να εξετάσει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών και την καταλληλόλητα των 

προτεινόμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και να διασφαλίζεται η 

σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών λειτουργία του κάθε οχήματος, απευθυνόμενη στον επίσημο 

αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή. 

• να ελέγχει τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών και να στέλνει αυτά κατά την κρίση της σε οποιοδήποτε 

εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών µε δαπάνη των παρόχων 

• να μεταβαίνει ανά πάση στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στις εγκαταστάσεις του παρόχου 

(συνεργείο) και να ελέγχει αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και βεβαιώσει με 

την υποβολή της προσφοράς του και επίσης να ελέγχει αν βρίσκεται το προς επισκευή όχημα εντός των 

εγκαταστάσεων του συνεργείου 

• να παρευρίσκεται στο συνεργείο του παρόχου κατά τον έλεγχο για την διαπίστωση της βλάβης και κατά την 

εκτέλεση των σχετικών εργασιών 

• να διασταυρώνει το χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας και της τιμής των ανταλλακτικών σε σχέση µε το 

βιβλίο εισερχοµένων-εξερχοµένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη 

φορολογική νομοθεσία και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο. 

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

παραπάνω προϋποθέσεις ή αν δεν τηρούνται από τον πάροχο οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στα τεύχη 

της μελέτης και στους όρους διακήρυξης, η υπηρεσία μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 
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7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο Τμήμα Εργοταξίου 

της Π.Ε. Ημαθίας, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε βάρος. Τα 

χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα . 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων της θα γίνεται, από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών 

για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική 

εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

 

Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

αφορά: 

• την παροχή των εργασιών και των ανταλλακτικών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και 

συντήρησης των οχημάτων. 

• την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή του 

οχήματος σε πλήρη λειτουργία. 

• την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών και ανταλλακτικών , στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και ανταλλακτικών. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, εκδίδει Πρακτικό Παραλαβής .  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 208 του 

ν.4412/2016 σχετικά την διαδικασία παραλαβής υλικών.  

Να σημειωθεί ότι η επιτροπή θα έχει την δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου με έναν από τους παρακάτω τρόπους 

: 

α)Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

γ) Με πρακτική δοκιμασία. 

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και 

με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό, με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη 

της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 

αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, 

εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ότι οι 

παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
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αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για 

άλλους  περαιτέρω ελέγχους. 

8. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κοστολόγηση των εργασιών και των ενσωματωμένων ανταλλακτικών θα γίνεται με βάση τις ενδεικτικές 

τιμές στους αντίστοιχους πίνακες που επισυνάπτονται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ & ΙV).  

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πιο συγκεκριμένα σχετικά τον προσδιορισμό του κόστους εργασίας η επιτροπή αξιολόγησης εργασιών και 

ανταλλακτικών θα χρησιμοποιεί τις τιμές του Παραρτήματος IΙΙ της παρούσας μελέτης αφαιρώντας (κάθε 

φορά) απ΄ αυτές, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%). Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το 

Κόστος Εργασίας άνευ Φ.Π.Α. Στη περίπτωση όπου το κόστος της προκύπτουσας εργασίας δεν 

περιλαμβάνεται στον ανωτέρω Παραρτήματος IΙΙ, τότε η κοστολόγηση της εργασίας θα προσδιορίζεται - 

κατόπιν παρακολούθησης - από την επιτροπή αξιολόγησης εργασιών και ανταλλακτικών της υπηρεσίας στο 

συνεργείο του αναδόχου. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα καταγράφει σε ημερολόγιο 

εργασιών, το σύνολο των εργατοωρών απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού του αναδόχου κατά 

την διενεργούμενη επισκευή και έτσι θα πιστοποιεί τις ώρες απασχόλησης. 

Κατόπιν ο ανάδοχος για τον προσδιορισμό του κόστους εργασίας θα υπολογίζει το γινόμενο.: Σύνολο 

Εργατοωρών Απασχόλησης Χ Κόστος Εργατοώρας του Παραρτήματος IΙΙ και θα αφαιρεί (κάθε φορά) από΄ 

αυτό το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%). Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το Κόστος 

Εργασίας άνευ Φ.Π.Α. 

Ενδεικτική τιμή για τη µία (1) ώρα εργασίας ορίζεται: 

Α. Τα σαράντα (40,00) €χωρίς Φ.Π.Α. για τις ομάδες 1,2,3 και 5 του προϋπολογισμού.  

Β. Τα τριάντα πέντε (35,00) €χωρίς Φ.Π.Α. για τις ομάδες 4,6 και 7 του προϋπολογισμού. 

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν, τυχόν απαιτούμενα 

ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν σε βλάβες που πιθανόν προκύψουν κατά την διάρκεια της 

συμφωνίας πλαίσιο για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων. 

 Για αυτό και συντάχθηκε το Παράρτημα ΙV Κόστους Ενδεικτικών Ανταλλακτικών της παρούσας μελέτης, 

κατανεμημένος ανά όχημα και μηχάνημα της Π.Ε. Ημαθίας. 

Λόγω της πληθώρας των εξαρτημάτων, δεν ήταν δυνατό να συμπεριληφθεί στον εν λόγω , η πλήρης γκάμα 

ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων. Για τον λόγο αυτό όσα ανταλλακτικά δεν 

περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα θα κοστολογούνται από αντίστοιχους τιμοκαταλόγους και έρευνα 

αγοράς . 

Στο  Παράρτημα V με τον κατάλογο των οχημάτων και μηχανημάτων της  Π.Ε. Ημαθίας αναφέρονται 

ενδεικτικά οι μάρκες, οι τύποι οχημάτων - μηχανημάτων , με αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου, 

πλαισίου ή αριθμό κινητήρα κτλ. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την αναγνώριση των οχημάτων – 

μηχανημάτων και παρελκομένων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η προμήθεια 

του κατάλληλου εξαρτήματος – ανταλλακτικού από τους ανάδοχους του διαγωνισμού. 
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Αρχικώς ο ανάδοχος για τον προσδιορισμό του κόστους των ανταλλακτικών, θα χρησιμοποιεί τις τιμές του  

Παραρτήματος ΙV της παρούσας μελέτης αφαιρώντας (κάθε φορά) από΄ αυτές, το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης (%). Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το κόστος ανταλλακτικών άνευ Φ.Π.Α. 

Σχετικά με τα ανταλλακτικά στα οποία δεν υπάρχει τιμή, η τεκμηρίωση της θα γίνεται κατά της κρίσης της 

αρμόδιας επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, είτε την αναζήτηση παρόμοιου υλικού (από παρόμοια 

ανταλλακτικά της αγοράς), είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και αποδεκτό τρόπο (όπως οι τιμολογήσεις 

αντίστοιχων ανταλλακτικών σε παρόμοια ή ίδια οχήματα, κατά προηγούμενα έτη και συμβάσεις). 

Για την τεκμηρίωση, κοστολόγηση και πιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών θα ακολουθείται ότι 

ορίζεται στην Υ.Α.3373/390/20-03-1975, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος σε 

κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την 

κοστολόγηση και την ποιότητα των ανταλλακτικών και να συμμορφωθεί με αυτές. 

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Η υπηρεσία χρειάζεται ποιοτικά και αναγνωρισμένα ελαστικά από αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή 

αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών. Η παρούσα  μελέτη  

τεχνικών  προδιαγραφών  καλύπτει,  τις  απαιτήσεις  και  τους  ελέγχους  που  πρέπει  να γίνονται,  κατά  την  

παραλαβή  ελαστικών  επισώτρων  που  χρησιμοποιούνται  γενικώς  στα  οχήματα  και μηχανήματα έργων. 

Σχετικά βοηθήματα είναι, η προδιαγραφή ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization) η οδηγία 

92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε., το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που ενσωματώνει  την  παραπάνω  

οδηγία  και  οι  τροποποιήσεις  και  συμπληρώσεις  που  ισχύουν  σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των 

οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά. 

Τα ελαστικά είναι δυνατόν να ταξινομηθούν ανάλογα με μορφή πέλματος στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ 

1.Α. «HW» (High Way) ομαλού ή μεσαίας χρήσης δρόμου RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιμονιού) 

στον οποίο περιλαμβάνεται και ο τύπος «mud and snow». 

«HW» (High Way) ομαλού δρόμου ή μεσαίας χρήσης δρόμου RADIAL ή στον 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΞΕΩΣ (διαφορικού)  

ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ περιλαμβάνεται και ο οποίο τύπος «mud and snow». 

1.Β. (ON-OFF) Εντός  –  εκτός  δρόμου  μικτών διαδρομών  RADIAL ή  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιμονιού) 

(ON-OFF)  Εντός  –  εκτός  δρόμου  μικτών  διαδρομών  RADIAL  ή  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΞΕΩΣ 

(διαφορικού). 

1.Γ.«OC» (Cross country) ανώμαλου δρόμου, με ανοικτά τακούνια RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

(τιμονιού)   ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ   για   μηχανήματα   έργου   στον   οποίο περιλαμβάνεται και ο τύπος «mud and 

snow» και «OC» (Cross country) ανώμαλου δρόμου, με ανοικτά τακούνια RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ   

ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ   ΕΛΞΕΩΣ   (διαφορικού),   για   μηχανήματα   έργου   στον   οποίο περιλαμβάνεται και ο τύπος 

«mud and snow». 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Από τη χρησιμοποίηση η μη αεροθαλάμου : 

- «TUBE TYPE » T.T, όταν απαιτείται αεροθάλαμος 

- «TUBEIESS» T.L όταν δεν απαιτείται αεροθάλαμος 

Από τη γωνία διάταξης των λινών ή συρμάτων του σκελετού ως προς την περιφέρεια: 
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• ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ:  όταν  η  γωνία  είναι  περίπου  38  μοίρες  (διαγώνια  διάταξη)  τα  οποία  πλέον 

χρησιμοποιούνται περιορισμένα. 

• ΑΚΤΙΝΩΤΑ: R:RADIAL « όταν η γωνία είναι 90 μοίρες περίπου δηλ. οι στρώσεις των λινών ακολουθούν τη 

διεύθυνση των (νοητών) ακτίνων του ελαστικού ή έχουν ελάχιστη απόκλιση απ΄ αυτές. Τα ελαστικά αυτά 

είναι πλέον τα πιο διαδεδομένα. 

Από την ονομαστική «ΣΕΙΡΑ» που σε κάθε μία εντάσσονται όλα τα επίσωτρα με τον ίδιο λόγο ύψους  προς  
το  πλάτος  της εγκάρσιας τομής και κάτω από  τις συνθήκες που  περιγράφονται στην  ETRTO.  Οι.  ενδεικτικές  
τιμές  της  σειράς  είναι  πχ  60,  65,  70,  80,  82  και  100  και προκύπτουν από το γινόμενο του λόγου που 
αναφέρθηκε προηγούμενα με το εκατό. 

Η πρώτη ύλη κατασκευής τον ελαστικών είναι από μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός  
(CARCASS)  αποτελείται,  από  δέσμη  λινών  (από  nylon  ή  άλλη  συνθετική  ίνα  ή πλέγματος χαλύβδινων 
συρμάτων) και ενισχύεται, με μία ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (breaker  belt)  οι  οποίες  
αποτελούνται  από   συνθετικές  ίνες  ή  από   πλέγμα   χαλύβδινων συρμάτων . 
Τα ελαστικά πρέπει, να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα :  

• Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων. 

• Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται, η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση. 

•  Διαχωρισμός των λινών . 

• Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών. 

• Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα η ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό. 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά ακτινωτού τύπου (RADIAL ) των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από 

αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρία κατασκευής τους. Η πιστοποίηση αυτή να κατατεθεί μαζί 

με τις προσφορές. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας οχημάτων με πλήρη ανάλυση διαστάσεων και αριθμού ελαστικών ανά 

όχημα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
*ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
(Όπως αναφέρεται 

στην άδεια 
κυκλοφορίας)  

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TEMAXIA 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

1 ΚΗΙ4072 HYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CD1 YN 4 185/60R 14  

2 ΚΗΗ3636 ΤΟΥΟΤΑ COROLLA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ E15J(A) 4 195/65R 15 

3 ΚΗΥ7397 SYZUKI 
GRAND 
VITARA 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 215/65R 16 

4 ΚΗΥ7398 SYZUKI JIMNY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 

5 ΚΗΥ7399 SYZUKI JIMNY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 

6 ΚΗΥ7383 DAIHATSU TERIOS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 

7 ΚΗΥ7323 SYZUKI  VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 

8 ΚΗΗ3627 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 

9 ΚΗΗ3628 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 

10 ΚΗΗ3629 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 

11 ΚΗΗ3630 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 

ΦΟΡΤΗΓΟ  <3,5 ΤΟΝΩΝ 

1 ΚΗΙ4074 FORD RANGER 
ΦΟΡΤΗΓΟ  <3,5 

ΤΟΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡ. 
4 235/75R 15 

ΦΟΡΤΗΓΟ  >3,5 ΤΟΝΩΝ 

1 ΚΗΙ 4085 IVECO E3TSTO ΦΟΡΤΗΓΟ  >3,5 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 10 13R22.5 
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ΤΟΝΩΝ 

2 ΚΗΗ 2099 IVECO 140E24W  
ΦΟΡΤΗΓΟ  >3,5 

ΤΟΝΩΝ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  6 11R22,5 

3 ΚΗΥ 1793 SCANIA 
P 93HK 

4X4 
ΦΟΡΤΗΓΟ  >3,5 

ΤΟΝΩΝ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 6 13R22.5 

4 
ΚΗΥ7304 SCANIA 

R 124GA 
6X4NZ 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  
ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡ. 
10 315/80R 22.5 

5   ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   12 235/75R 17.5 

6 ΚΗΥ1784 MERCEDES UNIMOG 
ΦΟΡΤΗΓΟ  >3,5 

ΤΟΝΩΝ 
 ΜΗ ΑΝΑΤΡ. 4 315/80R 22.5 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

1 
ΜΕ 

102777 
NEW 

HOLLAND 
  

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

  

2 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  
12.5/80-18 

2   18.4-26 

2 
ΖΑΝΤΕΣ 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ 

2 
ΜΕ 

122954 
CASE   ΦΟΡΤΩΤΗΣ    4 20.5-25 

3 ΜΕ 92873 RENAULT   
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
  6  365/80R20 

4 ΜΕ 87766 RENAULT   
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
  6  365/80R20 

5 
ΜΕ 

122951 
SHM 5NT-

1 
  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 6 14.00-24 

5 
ΜΕ 

122952 
SHM 5NT-

1 
  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 6 14.00-24 

6 
ΜΕ 

122956 
FIAT ALLIS   ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 6 13.00-24 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

1 ΑΜ 63968 
FERGUSON 

168 
  

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

  
2 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 
11.2-24 

2 
ΟΠΙΣΘΙΑ 
18.4-30 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το  μέγιστο  φορτίο  το  οποίο  επιτρέπεται  να  μεταφέρει  το  κάθε  ελαστικό  στην  προβλεπόμενη 

μέγιστη ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν «ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ» ( Load Index - L.I.) Εκφράζεται με ένα  ακέραιο  

αριθμό  και  οι  αντίστοιχες  τιμές  σε  Kgr  φαίνονται  στον  ανάλογο  πίνακα  της προδιαγραφής ETRTO . Παρά 

τη θέσπιση του L.I , χρησιμοποιείται κύρια στα «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ» επίσωτρα , η παλαιά κωδικοποίηση του 

μέγιστου φορτίου που είναι ο «ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ» (Play Rating - Ρ.R.) εκφράζεται με έναν άρτιο αριθμό από το 4 

έως το 60. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του μέγιστου επιτρεπτού φορτίου 

χαρακτηρίζεται σαν «ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ» (Speed Symbol -S .S.) εκφράζεται με ένα γράμμα  του  Λατινικού  

αλφαβήτου  και  οι  αντίστοιχες  τιμές  σε  Km/h  φαίνεται  στον  ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής ETRTO. 

Το πέλμα των επισώτρων όταν αυτά εξετάζονται σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα θα πρέπει  να  

έχει  αντοχή  εφελκυσμού  τουλάχιστον  2.000  Lb/ìr\2  και  τα  πλευρικά  τοιχώματα αντοχή εφελκυσμού 

τουλάχιστον 1.300 Lb/ìr\2 . 
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Τα επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον πρέπει, να μην εμφανίζουν φθορές στην 

επιφάνεια τους. 

Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α΄ 

διαλογής και παραγωγής εντός τελευταίου 12-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσης τους. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού εκφράζεται, με το πλάτος του ελαστικού σε ίντσες η χιλιοστά, 

τη «σειρά» και τη διάμετρο του σώτρου. Μαζί δε με τις διαστάσεις κάθε ελαστικού καθορίζεται και ο τύπος 

αυτών , όπως ταξινομείται στις παραπάνω κατηγορίες 1α, 1β, και 1γ. 

Οι  διαστάσεις  του  πλάτους  και  της  διαμέτρου  των  επισώτρων  είναι  προδιαγραφόμενες  στην ETRTO 

και μπορούν να ελέγχουν επί του ελαστικού που έχει «ζανταρισθεί» στη ζάντα ελέγχου που αναφέρεται στην 

ανάλογη στήλη της ETRTO. 

Αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω : 

• Για  πλάτος  εγκάρσιας  τομής  (SW)  >=  305  mm  ,  RADIAL  +  4%  και  Συμβατικά  +  8%  

• Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) < 305 mm , RADIAL + 2% και Συμβατικά +4%. 

• Για ολική διάμετρο (OD) : Φορτηγά ομαλού δρόμου : + ή - 1,5 % , Ανώμαλου δρόμου:+ 5 % , Επιβατικά RADIAL 

ομαλού δρόμου : + ή - 3 % , Επιβατικά RADIAL ανωμάλου δρόμου: + ή - 2 % 

Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών κατά τη χρήση είναι οι μέγιστες επιτρεπτές  

που  προσλαμβάνει  το  ελαστικό  όταν  τοποθετείται  στο  κατάλληλο  σώτρο  και φουσκώνεται στην 

προβλεπόμενη πίεση και κάτω από συνθήκες λειτουργίας του ελαστικού στο δρόμο όπως αναφέρονται στην 

ETRTO 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Οι  προδιαγραφές  κατασκευής  των  ελαστικών  θα  είναι  σύμφωνες  με  τους  κανονισμούς  του διεθνούς 

οργανισμού ETRTO ( the European Tyre Rim Technical Organization) ή άλλου ισοδύναμου, με τις διατάξεις της 

οδηγίας 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που ενσωματώνει την 

παραπάνω οδηγία και τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. σχετικές με τα ελαστικά των 

οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά. 

Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  βεβαιώσει  ότι  τα  ελαστικά  που  θα  παραδώσει  είναι  πρώτης ποιότητας, 

στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμωση. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους με δυνατότητα αντικατάστασης των 

ελαττωματικών ελαστικών. 

 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλόλητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την 

Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει  τη  

χώρα)  και  ο  αριθμός  αναγνώρισης  του  ελαστικού.  Επί  των  ελαστικών  πρέπει  να αναγράφονται όλα τα 

τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO , καθώς και το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι 

προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των επισώτρων, σχέδια, 

φωτογραφίες όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

των προσφορών. 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στη διατύπωση  

της  συμφωνίας  με  τις  απαιτήσεις  της  παρούσης  τεχνικής  περιγραφής  καθώς  και των στοιχείων της 

προσφοράς των μειοδοτών. 
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Τα ελαστικά επίσωτρα ελέγχονται κατ' όψη ως προς την καινούργια κατάσταση της εσωτερικής και 

εξωτερικής επιφάνειας τους , δηλαδή της απουσίας ρωγμών και άλλων ελαττωμάτων. Δειγματοληπτικά 

μπορεί να   πραγματοποιηθεί   εργαστηριακός   έλεγχος,   κατά   τον   οποίο ελέγχονται : 

α. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία.  

β. Ο σκελετός. 

γ. Η αντοχή στον εφελκυσμό. 

Οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται με έξοδα του προμηθευτή κατ' επιλογή της επιτροπής 

παραλαβής, η οποία μπορεί και να παραλείψει αυτούς παντελώς. 

Στο   πλευρικό   τοίχωμα   των   επισώτρων   πρέπει   να   υπάρχουν   σε   ανάγλυφη   μορφή   οι 

προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTΟ επισημάνσεις οι οποίες πρέπει να 

αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη 

έτοιμο προϊόν . 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα  προδιαγραφή  εργαστηριακών ελέγχων 

υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής , ο οποίος υποχρεούται να διαθέσει τα προβλεπόμενα όργανα και συσκευές. 

Σε αντίθεση περίπτωση βαρύνετε με τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των δειγμάτων προς 

εκτέλεση των δοκιμών σε άλλα εργαστήρια. Επί πλέον η αρμόδια   υπηρεσία   του   Δήμου   διατηρεί   το   

δικαίωμα   εκτέλεσης   οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες εξετάσεις σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο, 

εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται, αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή  νοείται,  ότι  θα 

πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας 

στην κατηγορία των ελαστικών. 

Τα  ελαστικά  επίσωτρα  θα  πρέπει  να  είναι  RADIAL  (εκτός  εάν  το  περιγραφόμενο  είδος ελαστικού 

παραπέμπει σε τύπου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ) και να διαθέτουν υψηλή αντοχή και μεγάλη αντιολισθητική ικανότητα σε 

όλες τις καιρικές συνθήκες. 

Τα  ελαστικά  θα  φέρουν  υποχρεωτικά  ανάγλυφα  στην  εξωτερική  επιφάνεια  τους  τα  εξής στοιχεία: 

• Μάρκα και τύπο 

• Ένδειξη χρόνου κατασκευής. 

• Ένδειξη DOT. 

• Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που απεικονίζεται  με  το  γράμμα  Ε  

εγγεγραμμένο  σε  κύκλο  με  ακολουθία  ενός  αριθμού που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό 

ECE. 

• Σύμβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου. 

Τα  πλαϊνά  τους  (μάγουλα)  θα  πρέπει  να  έχουν  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του  ελαστικού 

αποτυπωμένα  ανάγλυφα  και  δεν  θα  έχουν  κανένα  εξόγκωμα.  Στην  προσφορά  τους  οι ενδιαφερόμενοι  

θα  πρέπει  πρωτίστων  να  λάβουν  υπόψη  τους  ότι  τα  ελαστικά  που  θα προμηθευτεί  ο  Δήμος  μας,  θα  

πρέπει  να  είναι  αναγνωρισμένου  κατασκευαστή,  με  ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα & το εξωτερικό. 

Ο  χρόνος  παράδοσης  των  ελαστικών  θα  είναι  τουλάχιστον  δέκα (10)  ημερολογιακές  ημέρες από την 

επόμενη της παραγγελίας. 

Τα προσφερόμενα ελαστικά θα καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις της παρούσας μελέτης και θα 

πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
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Στο πλαϊνό κάθε λάστιχου βρίσκονται κωδικοποιημένες όχι μόνο οι τεχνικές προδιαγραφές του, αλλά και 

στοιχεία σχετικά με το πότε και που κατασκευάστηκε: 

Π.χ 205/55 R16 - 91W 

Όπου 

➢ 205: το πλάτος του ελαστικού σε mm. 

➢ 55:  η  σειρά  ή  προφίλ  του  ελαστικού.  Το  προφίλ  (σειρά)  ενός  ελαστικού  είναι  το  πηλίκο  του ύψους  

του  πλαϊνού  δια  του  πλάτους  του  πέλματος,  πολλαπλασιασμένο  επί  100.  Ο  αριθμός που προκύπτει από 

τις παραπάνω πράξεις μας υποδεικνύει πόσο μικρότερο είναι το πλαϊνό από το πέλμα ( σειρά 55 δηλώνει 

προφίλ ίσο με το 55% του πλάτους του πέλματος ). Ελαστικά με προφίλ 55 και κάτω θεωρούνται ελαστικά 

χαμηλού προφίλ. 

➢ R: Radial ( ακτινωτό, αναφέρεται στον τρόπο κατασκευής ) 16: η διάμετρος της ζάντας σε ίντσες. 

➢ 91: ο δείκτης φορτίου, δηλαδή το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για το συγκεκριμένο ελαστικό από σχετικό 

πίνακα. 

➢ W:  ο  δείκτης  ταχύτητας  (στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  μέγιστη  επιτρεπόμενη  ταχύτητα  270 km/h) από 

σχετικό πίνακα. 

➢ E13: Δείχνει τη χώρα έγκρισης του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13 ο κωδικός για το Λουξεμβούργο). 

Ακολουθεί ο κωδικός αριθμός της έγκρισης. Made in Luxemburg: Η χώρα κατασκευής του συγκεκριμένου 

ελαστικού 

➢ DOT: Department of Transportation (Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ). Ο αριθμός που ακολουθεί δείχνει πότε 

κατασκευάστηκε το λάστιχο, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο κατά τη διαδικασία αγοράς ελαστικών. 

➢ 5004: Τα δύο πρώτα ψηφία  του κωδικού δείχνουν  τη βδομάδα και τα δύο τελευταία το έτος παραγωγής. 

Στην περίπτωσή μας το λάστιχο παρήχθη την 50η εβδομάδα του 2004. 

➢ Στο πλαϊνό μπορούν επίσης να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με τη δομή του ελαστικού, όπως  εδώ  

που  βλέπουμε  από  πόσες  στρώσεις  αποτελείται  η  ζώνη  του  ελαστικού  και  από πόσες τα λινά 

 

10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν οφείλεται 

σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς 

αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη 

που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα 

του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της 

οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

11. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο συμβαλλόμενος στη συµφωνίας-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 

σύμβασης σε υπεργολάβους.  

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 σύβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά µε 

κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
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προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 

των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

12. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να μικρότερος 

των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης του 

εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής . Καθ’ όλον τον 

χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη 

παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, η 

εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν 

επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο πάροχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας της Π.Ε. Ημαθίας, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα θα 

ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και 

σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και 

οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη 

που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η 

ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε 

ελαττώματα. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά 

πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Ημερομηνία : 28-09-2021 

 

Ο συντάξας 

 

 

 

Ξαγοράρης Γεράσιμος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε 

 

Ημερομηνία : 28-09-2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Υπεύθυνος μηχανημάτων 

Η Αν.  Προϊσταμένη Εργοταξίου 

               

Φανή Παναγιωτίδου 

Πολιτικός  μηχανικός 

Ημερομηνία : 28-09-2021 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η παρούσα μελέτη όπως συντάχθηκε  

από τη Υποδ/νση 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 – ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                    ΟΜΑΔΑ 1 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την   επισκευή και συντήρηση επιβατικών και ημιφορτηγών. 

 

Τα προβλεπόμενα έχουν ως εξής: 

Α. Η τακτική συντήρηση όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο των οχημάτων 

μεταφοράς προσωπικού και ημιφορτηγών της Π.Ε. Ημαθίας (ανεξαρτήτου 

εργοστασίου κατασκευής), και συγκεκριμένα, αλλαγή λαδιών και βαλβολίνων, αλλαγή 

φίλτρων (αέρος, αντλιών, καυσίμου κλπ), αλλαγή δισκοφρένων (τακάκια κλπ.) και 

συμπλέκτη, αλλαγή πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων κλπ. 

Β. Επισκευή και πλήρης αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αφορά τα μηχανικά, 

τα πνευματικά και υδραυλικά μέρη, στο σύστημα διεύθυνσης, ανάρτησης, 

ενεργητικής και παθητικής προστασίας, στα σύνθετα συγκροτήματα όπως µμετάδοση 

κίνησης κλπ., στον κινητήρα και ότι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την 

εύρυθμή και ασφαλή λειτουργία των παραπάνω οχημάτων. 

 

Ενδεικτικές Εργασίες 

•  Κινητήρα. 

• Συμπλέκτη.  

• Εμπρόσθιο Σύστημα.  

• Σύστημα Ανάρτησης (σούστες, αποσβεστήρες κλπ.).  

•  Κιβώτιο Ταχυτήτων. 

• ∆ιαφορικό.  

• Σύστημα Πέδησης 

 

Στην εν λόγω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για την τακτική συντήρηση και την επισκευή των υπόψη Μέσων της 

Π.Ε. Ημαθίας. 
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                                    ΟΜΑΔΑ 2 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών, Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) 

και Αγροτικών Ελκυστήρων 

 

Τα προβλεπόμενα έχουν ως εξής: 

Α. Η τακτική συντήρηση όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο τόσο των Φορτηγών 

Οχημάτων όσο και των Μ/Ε (ανεξαρτήτου εργοστασίου κατασκευής), και 

συγκεκριμένα, αλλαγή λαδιών και βαλβολίνων, αλλαγή φίλτρων (αέρος, αντλιών, 

καυσίμου κλπ), αλλαγή πλακών - ταμπούρων (φερµουίτ κλπ.), συμπλέκτη, αλλαγή 

πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων κλπ. 

Β. Επισκευή και πλήρης αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αφορά τα μηχανικά, 

τα πνευματικά και υδραυλικά μέρη, στο σύστημα διεύθυνσης, ανάρτησης, 

ενεργητικής και παθητικής προστασίας, στα σύνθετα συγκροτήματα όπως µμετάδοση 

κίνησης κλπ., στον κινητήρα και ότι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την 

εύρυθμή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων και των Μ/Ε. 

 

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.  

 

Στην εν λόγω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για την τακτική συντήρηση και την επισκευή των υπόψη 

μηχανημάτων της Π.Ε. Ημαθίας. 

 

 

                                    ΟΜΑΔΑ 3 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή  και συντήρηση υπερκατασκευών – παρελκομένων και εργασίες 

μηχανουργείου 

 

Τα προβλεπόμενα έχουν ως εξής: 
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Συντήρηση, επισκευή, μετασκευή, εκσυγχρονισμός και κατασκευή – όπου απαιτείται 

διότι κρίνεται αδύνατη η επισκευή τους και διότι δεν µμπορούν να ανευρεθούν στο 

ελεύθερο εμπόριό - των υπερκατασκευών, των παρελκομένων, τον φερόντων 

εξοπλισμών – εξαρτήσεων και συγκροτημάτων των οχημάτων μεταφοράς  

προσωπικού, των φορτηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, εργασίες 

μηχανουργείου κλπ. 

 

Ενδεικτικές Εργασίες 

•  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. 

•  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  

•  Ηλεκτροσυγκολλήσεις  όλων των τύπων και μετάλλων  

•  Επισκευή και τοποθέτηση όλων των τύπων σωληνώσεων υψηλής πίεσης. 

•  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, κομπλέρ 

,μειωτήρων   και      Ρουλεμάν 

• Επισκευή Μεταλλικών Τμημάτων (Σταθερών ή Κινούμενων).  
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• Αντικατάσταση Μεταλλικών Τμημάτων (Σταθερών ή Κινούμενων).  

• Συγκόλληση Ελασμάτων.   

• Επισκευή πλαϊνών τμημάτων. 

• Επισκευή πατώματος. 

• Ζυγοστάθμιση αξόνων.   

Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

 

                                    ΟΜΑΔΑ 4 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών συστημάτων και 

Κλιματισμού 

 

Τα προβλεπόμενα έχουν ως εξής: 

Επισκευή και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και 

κυκλωμάτων (είτε ελέγχου - ασφάλειας, είτε λειτουργίας) των Μέσων της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, εγκεφάλων ελέγχου και λειτουργίας , φανών, 

φωτιστικών μέσων εσωτερικών και εξωτερικών, σήμανσης ασφαλείας και 

προειδοποίησης, κλπ. 

Επισκευή και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού για το σύνολο των οχημάτων 

Ενδεικτικές Εργασίες. 

• Επισκευή Συστήματος παροχής Θερμού 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 ,φάρους κινδύνου κ.λπ.).                    

• 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. 

Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιηθούν. 
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                                    ΟΜΑΔΑ 5 

Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχημάτων 

 

Τα προβλεπόμενα έχουν ως εξής: 

Επισκευή ,συντήρηση, αντικατάσταση και βαφή τμήματος ή του συνόλου αμαξώματος 

στο σύνολό των οχημάτων και Μ.Ε.   

 

Ενδεικτικές Εργασίες. 

• 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.  

• Διάφορες εργασίες φανοποιού.  

• Βάψιμο πόρτας 

• Επιδιόρθωση πόρτας 

• Αντικατάσταση φτερού εμπρόσθιου 

• Αντικατάσταση φτερό οπίσθιο 

• Αντικατάσταση μπράτσο καθρέπτη 

• Αντικατάσταση προφυλακτήρα εμπρόσθιο ή οπίσθιου. 

 

Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

 

 

                                    ΟΜΑΔΑ 6 

Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες Βουλκανιζατέρ) 

Τα προβλεπόμενα έχουν ως εξής: 

Επισκευή και συντήρηση των τροχών και των ελαστικών, ευθυγράμμιση , ζυγοστάθμιση 

κλπ., των Μέσων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και αντικατάσταση αυτών όταν δεν 

επιδέχονται επισκευή και όταν κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία. 

   Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιηθούν. 
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                                    ΟΜΑΔΑ 7 

Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων κατά περίπτωση ανταλλακτικών, οργάνων 

ελέγχου στροφών κινητήρα, ταχύτητας (ταχογράφων, ψηφιακών ταχογράφων) 

 

Τα προβλεπόμενα έχουν ως εξής: 

Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων κατά περίπτωση ανταλλακτικών, οργάνων ελέγχου 

στροφών κινητήρα, ταχύτητας (ταχογράφων, ψηφιακών ταχογράφων). 

 

Ενδεικτικές εργασίες 

• 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. 
 

Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

 

 

 

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 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα συµφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα µε την μελέτη της Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών Έργων, 

υποδιαιρείται σε ομάδες σύμφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα µε ενδεικτικά εκτιμώμενα  στοιχεία κόστους 

ανά Ομάδα Εργασιών, τόσο για τα απαιτούμενα εκτιμώμενα ανταλλακτικά – υλικά, μηχανισμούς και 

συγκροτήματα, όσο και για τις εκτιμώμενες απαιτούμενες εργασίες, για τη συντήρηση – επισκευή – 

μετασκευή – εκσυγχρονισμό των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

Διευκρινίζεται και πάλι ότι καθίσταται αδύνατος ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός των προς ανάθεση 

υπηρεσιών και της προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών – υλικών – µμηχανισμών - οργάνων, επειδή 

η προσμέτρησή τους είναι αδύνατη, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε Μέσου 

ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνει 

συγκεκριμενοποίηση των εργασιών ή των ποσοτήτων και του είδους των επιμέρους αναγκαίων προς 

προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών, αλλά µόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε τμήματος 

ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. 

Για τους ανωτέρω λόγους, 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. 

Ενδεικτική τιμή για τη µία (1) ώρα εργασίας ορίζεται: 

Α. Τα σαράντα (40,00) €χωρίς Φ.Π.Α. για τις ομάδες 1,2,3 και 5 του προϋπολογισμού.  

Β. Τα τριάντα πέντε (35,00) €χωρίς Φ.Π.Α. για τις ομάδες 4,6 και 7 του προϋπολογισμού. 

Συνοπτικά στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζεται τόσο η συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε Ομάδας από τις 

7  της παρούσας μελέτης όσο και η επιμεριστική κατανομή της ενδεικτικής απαιτούμενης δαπάνης για 

την υλοποίηση των αναγκαίων προμηθειών ανταλλακτικών – μηχανισμών – συγκροτημάτων – υλικών καθώς 

και των αναγκαίων εργασιών συντήρησης – επισκευής – µμετασκευής – εκσυγχρονισμού των 

οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τα έτη 2022 και 2023. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 

 

Α/ Α 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

 ΑΝΤΑΛΛ/ΚΑ - 

ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

    ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

 

ΩΡΕΣ 

ΤΙΜΗ/ ΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

(α) (β) (γ) (δ) 
(ε) = 

(δ)*(γ) 

(στ) (ζ) = (στ) + (ε) (η) (θ) = (η) + (ζ) 

1 

ΟΜΑΔΑ 1: 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών 

και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση 

επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών. 

125 40,00 5.000,00 5.800,00 10.800,00 2.592,00 13.392,00 
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2 

ΟΜΑΔΑ 2: 

Προμήθεια απαιτούμενων 

Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή 

και συντήρηση  Φορτηγών, 

Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) και 

Αγροτικών Ελκυστήρων 

340 40,00 13.600,00 13.200,00 26.800,00 6.432,00 33.232,00 

3 

ΟΜΑΔΑ 3: 

Προμήθεια απαιτούμενων 

Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή  και 

συντήρηση υπερκατασκευών – 

παρελκομένων και εργασίες 

μηχανουργείου 

 

331 40,00 13.240,00 13.200,00 26.440,00 6.345,60 32.785,60 

4 

ΟΜΑΔΑ 4: 

Προμήθεια απαιτούμενων 

Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση Ηλεκτρολογικών - 

Ηλεκτρονικών συστημάτων και 

Κλιματισμού 

80 35,00 2.800,00 3.200,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

5 

ΟΜΑΔΑ 5: 

Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το 

σύνολο των οχημάτων 
50 40,00 2.000,00 2.435,00 4.435,00 1.064,40 5.499,40 

6 

ΟΜΑΔΑ 6: 

Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, 

Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες 

Βουλκανιζατέρ) 

80 35,00 2.800,00 9.550,00 12.350,00 2.964,00 15.314,00 

7 

ΟΜΑΔΑ 7: 

Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων 

κατά περίπτωση ανταλλακτικών, οργάνων 

ελέγχου στροφών κινητήρα, ταχύτητας 

(ταχογράφων, ψηφιακών ταχογράφων)  

25 35,00 875,00 1.000,00 1.875,00 450,00 2.325,00 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ 

ΣΥΝΟΛΑ(ΟΜΑΔΕΣ :1+2+3+4+5+6+7): 
1031  40.315,00 48.385,00 88.700,00 21.288,00 109.988,00 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023 

 

Α/ 

Α 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΑ - 

ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 

Φ.Π.Α. 

24% 

 

    ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

  

ΩΡΕΣ 
ΤΙΜΗ/ 

ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

(α) (β) (γ) (δ) 
(ε) = 

(δ)*(γ) 
(στ) (ζ) = (στ) + (ε) (η) (θ) = (η) + (ζ) 

1 

ΟΜΑΔΑ 1: 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση επιβατικών οχημάτων και 

ημιφορτηγών. 

125 40,00 5.000,00 5.800,00 10.800,00 2.592,00 13.392,00 

2 

ΟΜΑΔΑ 2: 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών, 

Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) και Αγροτικών 

Ελκυστήρων 

340 40,00 13.600,00 13.200,00 26.800,00 6.432,00 33.232,00 

3 

ΟΜΑΔΑ 3: 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή  και συντήρηση υπερκατασκευών – 

παρελκομένων και εργασίες μηχανουργείου 

331 40,00 13.240,00 13.200,00 26.440,00 6.345,60 32.785,60 

4 

ΟΜΑΔΑ 4: 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών - 

Ηλεκτρονικών συστημάτων και Κλιματισμού 

80 35,00 2.800,00 3.200,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

5 

ΟΜΑΔΑ 5: 

Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο 

των οχημάτων 

50 40,00 2.000,00 2.435,00 4.435,00 1.064,40 5.499,40 

6 

ΟΜΑΔΑ 6: 

Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, 

Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση 

ελαστικών τροχών (Εργασίες Βουλκανιζατέρ) 

80 35,00 2.800,00 9.550,00 12.350,00 2.964,00 15.314,00 

7 

ΟΜΑΔΑ 7: 

Εργασίες επισκευής μετά των αναγκαίων κατά 

περίπτωση ανταλλακτικών, οργάνων ελέγχου 

στροφών κινητήρα, ταχύτητας (ταχογράφων, 

ψηφιακών ταχογράφων)  

25 35,00 875,00 1.000,00 1.875,00 450,00 2.325,00 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ 

ΣΥΝΟΛΑ(ΟΜΑΔΕΣ :1+2+3+4+5+6+7): 
1031  40.315,00 48.385,00 88.700,00 21.288,00 109.988,00 
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ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΤΙΑΣ 

Α/ Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 

2022 (προ 

Φ.Π.Α) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ. 

ΕΤΟΥΣ 2022 

(με Φ.Π.Α) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ. 

ΕΤΟΥΣ 2023 

(προ Φ.Π.Α) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ. 

ΕΤΟΥΣ 2023 

(με Φ.Π.Α) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΕΤΙΑΣ 

(προ Φ.Π.Α) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΕΤΙΑΣ (με 

Φ.Π.Α) 

1 Ομάδα 1: Προμήθεια απαιτούμενων 

Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση 

επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών. 

10.800,00 13.392,00 10.800,00 13.392,00 21.600,00 26.784,00 

2 Ομάδα 2: Προμήθεια απαιτούμενων 

Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση  

Φορτηγών, Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) και 

Αγροτικών Ελκυστήρων 

26.800,00 33.232,00 26.800,00 33.232,00 53.600,00 66.464,00 

3 Ομάδα 3: Προμήθεια απαιτούμενων 

Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή  και συντήρηση 

υπερκατασκευών – παρελκομένων και εργασίες 

μηχανουργείου 

26.440,00 32.785,60 26.440,00 32.785,60 52.880,00 65.571,20 

4 Ομάδα 4: Προμήθεια απαιτούμενων 

Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση 

Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών και 

συστημάτων κλιματισμού. 

6.000,00 7.440,00 6.000,00 7.440,00 12.000,00 14.880,00 

5 Ομάδα 5: Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για 

το σύνολο των οχημάτων 
4.435,00 5.499,40 4.435,00 5.499,40 8.870,00 10.998,80 

6 Ομάδα 6: Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, 

Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση 

ελαστικών τροχών (Εργασίες Βουλκανιζατέρ) 

12.350,00 15.314,00 12.350,00 15.314,00 24.700,00 30.628,00 

7 Ομάδα 7:   Εργασίες επισκευής μετά των 

αναγκαίων κατά περίπτωση ανταλλακτικών, 

οργάνων ελέγχου στροφών κινητήρα, ταχύτητας 

(ταχογράφων, ψηφιακών ταχογράφων)  

1.875,00 2.325,00 1.875,00 2.325,00 3.750,00 4.650,00 

 
ΤΕΛΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ 

ΣΥΝΟΛΑ(ΟΜΑΔΕΣ :1+2+3+4+5+6+7): 
88.700,00 109.988,00 88.700,00 109.988,00 177.400,00 219.976,00 
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ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΤΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α

/

 

Α 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ.  

ΕΤΟΥΣ 2022 

(προ Φ.Π.Α)  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α           

ΦΟΡΕΑΣ 721 

ΚΑΕ1321 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ. 

ΕΤΟΥΣ 2022 

(προ Φ.Π.Α)  

ΕΡΓΑΣΙΑ                  

ΦΟΡΕΑΣ 721 

ΚΑΕ 0861 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 

2023 (προ 

Φ.Π.Α)  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α     ΦΟΡΕΑΣ 

721 ΚΑΕ 1321 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΙΚΟΝ. 

ΕΤΟΥΣ 2023  

(προ Φ.Π.Α)  

ΕΡΓΑΣΙΑ                    

ΦΟΡΕΑΣ 

721 ΚΑΕ 

0861 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΕΤΙΑΣ       

(προ Φ.Π.Α) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ

ΙΚΑ ΦΟΡΕΑΣ 

721 ΚΑΕ 

1321 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΕΤΙΑΣ 

(προ Φ.Π.Α) 

ΕΡΓΑΣΙΑ         

ΦΟΡΕΑΣ 

721 ΚΑΕ 

0861 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΕΤΙΑΣ  (με 

Φ.Π.Α) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ

Α       ΦΟΡΕΑΣ 

721 ΚΑΕ 1321 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΕΤΙΑΣ (με 

Φ.Π.Α) 

ΕΡΓΑΣΙΑ         

ΦΟΡΕΑΣ 721 

ΚΑΕ 0861 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΙΕΤΙΑΣ (με 

Φ.Π.Α) 

1 Ομάδα 1: Προμήθεια 

απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση επιβατικών οχημάτων 

και ημιφορτηγών. 

5.800,00 5.000,00 5.800,00 5.000,00 11.600,00 10.000,00 14.384,00 12.400,00 26.784,00 

2 Ομάδα 2: Προμήθεια 

απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση  Φορτηγών, 

Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) και 

Αγροτικών Ελκυστήρων 

13.200,00 13.600,00 13.200,00 13.600,00 26.400,00 27.200,00 32.736,00 33.728,00 66.464,00 

3 Ομάδα 3: Προμήθεια 

απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή  και 

συντήρηση υπερκατασκευών – 

παρελκομένων και εργασίες 

μηχανουργείου 

13.200,00 13.240,00 13.200,00 13.240,00 26.400,00 26.480,00 32.736,00 32.835,20 65.571,20 

4 Ομάδα 4: Προμήθεια 

απαιτούμενων Ανταλλακτικών και 

Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση Ηλεκτρολογικών - 

Ηλεκτρονικών και συστημάτων 

κλιματισμού. 

3.200,00 2.800,00 3.200,00 2.800,00 6.400,00 5.600,00 7.936,00 6.944,00 14.880,00 

5 Ομάδα 5: Εργασίες φανοποιείου - 

βαφείου για το σύνολο των 

οχημάτων 

2.435,00 2.000,00 2.435,00 2.000,00 4.870,00 4.000,00 6.038,80 4.960,00 10.998,80 

6 Ομάδα 6: Προμήθεια 

απαιτούμενων Ελαστικών, 

Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση 

ελαστικών τροχών (Εργασίες 

Βουλκανιζατέρ) 

9.550,00 2.800,00 9.550,00 2.800,00 19.100,00 5.600,00 23.684,00 6.944,00 30.628,00 

7 Ομάδα 7:   Εργασίες επισκευής 

μετά των αναγκαίων κατά 

περίπτωση ανταλλακτικών, 

οργάνων ελέγχου στροφών 

κινητήρα, ταχύτητας 

(ταχογράφων, ψηφιακών 

ταχογράφων)  

1.000,00 875,00 1.000,00 875,00 2.000,00 1.750,00 2.480,00 2.170,00 4.650,00 

 
ΤΕΛΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ 

ΣΥΝΟΛΑ(ΟΜΑΔΕΣ 

:1+2+3+4+5+6+7): 

48.385,00 40.315,00 48.385,00 40.315,00 96.770,00 80.630,00 99.981,20 148.793,55 219.976,00 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΔΙΕΤΙΑΣ)-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΑΡΘΡΟ 1ο   

ΟΜΑΔΑ 1 : Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση επιβατικών 

οχημάτων και ημιφορτηγών. 

 

 Δαπάνη: 26.784,00 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΡΘΡΟ 2ο         

ΟΜΑΔΑ 2: Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών, 

Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) και Αγροτικών Ελκυστήρων 

 

 Δαπάνη: 66.464,00 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΡΘΡΟ 3ο         

 
ΟΜΑΔΑ 3: 

 

Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή  και συντήρηση υπερκατασκευών – 

παρελκομένων και εργασίες μηχανουργείου 

 

 Δαπάνη: 65.571,20 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΡΘΡΟ 4ο         

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια απαιτούμενων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών - 

Ηλεκτρονικών και συστημάτων κλιματισμού. 

 

 Δαπάνη: 14.880,00 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΡΘΡΟ 5ο         

ΟΜΑΔΑ 5: Εργασίες φανοποιείου - βαφείου για το σύνολο των οχημάτων  

 Δαπάνη: 10.998,80 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΡΘΡΟ 6ο         

ΟΜΑΔΑ 6: Προμήθεια απαιτούμενων Ελαστικών, Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση ελαστικών τροχών 

(Εργασίες Βουλκανιζατέρ) 

 

 Δαπάνη: 30.628,00 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΑΡΘΡΟ 7ο         

ΟΜΑΔΑ 7: Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας επιβατικών οχημάτων  

μηχανάκια και ημιφορτηγών 

 

 Δαπάνη: 4.650,00 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 

    ΣΥΝΟΛΟ: 177.400,00 

    ΦΠΑ 24%: 42.576,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 219.976,00 
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Οι κυριότερες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν καθώς και οι ώρες που απαιτούνται ανά είδος επισκευής 

δίδονται ενδεικτικά, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία – ομάδα, στο Παράρτημα IΙΙ της παρούσας. Οι 

προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες-ομάδες επισκευών και οι επιμέρους ενδεικτικές εργασίες δεν 

αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο πίνακας 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους κάθε εργασίας, προ 

ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών. 

Το κόστος εκτέλεσης κάθε συγκεκριμένης εργασίας (ως τιμή μελέτης ή ως τιμή προσφοράς αντίστοιχα) 

αποδίδεται από το γινόμενο των απαιτούμενων εργατοωρών (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IΙΙ της 

μελέτης) επί την τιμή εργατοώρας της παρούσας αντίστοιχης ομάδας. 

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας αλλά μπορεί να 

προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει 

προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες. 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4hr 

2 Εφαρμογή κουζινέτων 2hr 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3hr 

4 Πλάνισμα καπακιού 3hr 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3hr 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 1hr 

7 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1hr 

8 Αλλαγή δακτυλιδιών εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1hr 

9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1hr 

10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1hr 

11 Φλάντζες τσιμούχες 1hr 

12 Ελατήρια 1hr 

13 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1hr 

14 Ρύθμιση βαλβίδων 1hr 

15 Αλλαγή αντλία νερού 1hr 

16 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 3hr 

17 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2hr 

18 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5hr 

19 Έλεγχος καυσαερίων 2hr 

20 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2hr 

21 Επισκευή ψυγείου 3hr 

22 Αλλαγή ιμάντα 1hr 

23 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1hr 

24 Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών 1hr 

25 

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

3hr 

26 

SERVICE βενζινοκινητήρων: 
Αλλαγή  λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 
βενζίνης,καμπίνας, τιμονιού), αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων, 
έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων.  

3hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αλλαγή φουρκέτες 2hr 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2hr 

3 Αλλαγή ρουλεμάν 2hr 

4 Αλλαγή γραναζιών 2hr 

5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών 8hr 

6 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4hr 

7 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 4hr 

8 Πρωτεύων – Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 8hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2hr 

2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2hr 

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατό ρουλεμάν 5hr 

4 Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 2hr 

5 Επισκευή δίσκου 2hr 

6 Επισκευή πλατό 3hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΟΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ) ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αλλαγή αμορτισέρ  5hr 

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4hr 

3 Αλλαγή μπρακέτα 3hr 

4 Αλλαγή σινεμπλόκ 2hr 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 1hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1hr 

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1hr 

3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2hr 

4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3hr 

5 Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων ανά ταμπούρο 2hr 

6 Έλεγχος – αλλαγή σιαγόνων οπίσθιων τροχών 3hr 

7 Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1hr 

8 Τσιμούχες – δαχτυλίδια 1hr 

9 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1hr 

10 Αλλαγή δύο ταμπούρων 5hr 

11 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 8hr 

2 Αντικατάσταση ημιαξονίων ανά τροχό 1 ½ hr 

3 Φλάντζες τσιμούχες 3hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 4hr  

2 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών  2hr 

3 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2hr 

4 Επισκευή καθισμάτων 2hr  

5 
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και  ταπετσαρίας κατά 

περίπτωση 

 

4hr 

6 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4hr 
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7 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 2hr 

8 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 3hr 

9 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2hr 

10 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 3hr 

11 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 2hr  

12 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 2hr  

2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ - ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο ½ hr 

2 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1hr 

3 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1hr 

4 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού 1hr 

5 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού 1hr 

6 Αλλαγή προφυλακτήρα 1hr 

7 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 1hr 

8 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 3hr 

9 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4hr 

10 Βαφή πόρτας  3hr 

11 Επισκευή κλειδαριάς 1hr 

12 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 3hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 

40€ 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Έλεγχος καυσαερίων 1hr 

2 Έλεγχος τροφοδοσίας 2hr 

3 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5hr 

4 Εξαγωγή – επισκευή μπεκ 2hr 

5 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2hr 

6 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2hr 

7 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 2hr 

8 Αλλαγή ρύθμισης 2hr 

9 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ  4hr 

10 Επισκευή TURBO 4hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ≤3,5tn 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Γενική επισκευή μίζας 4hr 

2 Αλλαγή μίζας 1hr 

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 4hr 

4 Αλλαγή δυναμό 1hr 

5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3hr 

6 Αλλαγή φαναριών 1hr 

7 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2hr 

8 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1hr 

9 Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων 2hr 

10 
Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρων 
3hr 

11 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4hr 

12 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2hr 

13 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6hr 
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14 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,20 hr 

15 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20 hr 

16 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 8hr 

17 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 8hr 

18 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1hr 

19 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2hr 

20 Αντικατάσταση φάρου 0,50 hr 

21 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 35€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1hr 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1hr 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιού ηλεκτρονικού ταχογράφου ½ hr 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου ½ hr 

5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 hr 

6 Αντικατάσταση μπαταρίας ταχογράφου ½ hr 

7 Σφράγισμα – πιστοποιητικό ταχογράφου 1hr 

8 Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου ψηφιακού ταχογράφου  ½ hr 

9 Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου ½ hr 

10 Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου ½ hr 

11 Επισκευή συστήματος καταγραφής ταχύτητος (βελόνη) ½ hr 

12 Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης ½ hr 

13 Εργασία αντικατάστασης πλακέτας Ηλεκτρονικού ταχογράφου ½ hr 

14 Εργασία αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι) ταχογράφου ½ hr 

15 Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής ½ hr 

16 Εργασία αντικατάστασης δότη ταχογράφου ½ hr 

17 Επισκευή συστήματος αυτόματου χρόνων εργασίας ½ hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 35€ 
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αντικατάσταση αεροθάλαμου ελαστικού επιβατικού ½ hr 

2 
Αντικατάσταση βαλβίδας ελαστικού επιβατικού (χωρίς 

αεροθάλαμο) 
½ hr 

3 
Αποσυναρμολόγηση ελαστικού οχήματος και 

επανατοποθέτηση 
½ hr 

4 
Αποσυναρμολόγηση ελαστικού φορτωτή και 

επανατοποθέτηση 
2 hr 

5 
Αποσυναρμολόγηση ελαστικού ισοπεδωτή και 

επανατοποθέτηση 
2hr 

6 Επισκευή ελαστικού φορτηγού με μπάλωμα 1hr 

7 
Επισκευή ελαστικού φορτηγού με μπάλωμα και μερική 

αναγόμωση 
2 hr 

8 
Επισκευή ελαστικού εργασίας βαρέως τύπου με τοπική 

αναγόμωση 
3hr 

9 Επισκευή ελαστικού φορτωτή 'η ισοπεδωτή με μπάλωμα 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 35€ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 6hr 

2 Εφαρμογή κουζινέτων 4hr 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 5hr 

4 Πλάνισμα καπακιού 5hr 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 5hr 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 3hr 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 4hr 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 3hr 

9 Αλλαγή δακτυλιδιών εκκεντροφόρου και εφαρμογή 3hr 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 3hr 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 3hr 
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12 Φλάντζες τσιμούχες 3hr 

13 Ελατήρια 3hr 

14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 3hr 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 3hr 

16 Αλλαγή αντλία νερού 3hr 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 5hr 

18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 4hr 

19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5hr 

20 Έλεγχος καυσαερίων 2hr 

21 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2hr 

22 Επισκευή ψυγείου 3hr 

23 Αλλαγή ιμάντα 1hr 

24 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1hr 

25 Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών 1hr 

26 Αντικατάσταση καταλύτη 1hr 

26 

SERVICE πετρελαιοκινητήρων: 

Αλλαγή  λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 

πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού),έλεγχος βαλβολίνων σασμάν- 

διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αλλαγή φουρκέτες 4hr 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 4hr 

3 Αλλαγή ρουλεμάν 4hr 

4 Αλλαγή γραναζιών 4hr 

5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών 15hr 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 12hr 

7 Φλάντζες τσιμούχες 6hr 

8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5hr 
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9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 3hr 

10 Πρωτεύων – Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 10hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 4hr 

2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 4hr 

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατό ρουλεμάν 9hr 

4 Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 4hr 

5 Επισκευή δίσκου 4hr 

6 Επισκευή πλατό 5hr 

7 Αλλαγή φυσούνας 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΟΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ) ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αλλαγή αμορτισέρ 6hr 

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 7hr 

3 Αλλαγή μπρακέτα 2hr 

4 Αλλαγή σινεμπλόκ 1hr 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1hr 

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1hr 

3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 3hr 

4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 4hr 

5 Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 4hr 

6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγόνων φερµουίτ εμπρόσθιων τροχών 5hr 
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7 Έλεγχος – αλλαγή σιαγόνων οπίσθιων τροχών 5hr 

8 Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1hr 

9 Τσιμούχες – δαχτυλίδια 1hr 

10 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 4hr 

11 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 3hr 

12 Αλλαγή δύο ταμπούρων 5hr 

13 Αλλαγή 4 ελατηρίων 4hr 

14 Αντικατάσταση φερµουίτ εμπρός -πίσω, ταμπουρά φορτηγού 5hr 

15 Αντικατάσταση ντίζας χειριστηρίου & ρύθμιση 3hr 

16 Αντικατάσταση πνευματικών βαλβίδων 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Ακραξόνιο 3hr 

2 Πείρος ακραξονίου 3hr 

3 Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3hr 

4 Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου – Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 8hr 

5 
Ρουλεμάν  –    Τσιμούχες    μουαγιέ,    Ροδέλες,    Ροδέλες 

μεταλλικές 6hr 

6 Γλίστρες – κουζινέτα 8hr 

7 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 4hr 

8 Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός) 5hr 

9 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 8hr 

10 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 10hr 

11 Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 5hr 

12 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 4hr 

13 Αντικατάσταση ζαμφόρ 2hr 

14 Αντικατάσταση λάστιχα ζαμφόρ 2hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 15hr 

2 Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων 8hr 

3 Φλάντζες τσιμούχες 5hr 

4 Αντικατάσταση κεντρικής αντλίας- δυναμοληπτη 9hr 

5 Αντικατάσταση κεντρικής βαλβίδας χειριστηρίου 4hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 4hr 

2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 3hr 

3 Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 1hr 

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2hr 

5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 2hr 

6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2hr 

7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 6hr 

8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 4hr 

9 
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και  ταπετσαρίας κατά 

περίπτωση 
7hr 

10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 6hr 

11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 3hr 

12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 3hr 

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2hr 

14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 4hr 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 5hr 

16 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1hr 

17 Αντικατάσταση καμπίνας φορτηγού 20hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 7hr 

2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 4hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ - ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο ½ hr 

2 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1hr 

3 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1hr 

5 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού 2hr 

6 Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου 2hr 

8 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού 1hr 

11 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας ½ hr 

12 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1 ½ hr 

14 Βαφή πόρτας φορτηγού 4hr 

15 Επισκευή κλειδαριάς 1 ½ hr 

16 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 4hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Γενική επισκευή μίζας 4hr 

2 Αλλαγή μίζας 2hr 

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 4hr 

4 Αλλαγή δυναμό 2hr 

5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3hr 

6 Αλλαγή φαναριών 1hr 

7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4hr 

8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4hr 





 

Σελίδα 97 
 

 

 

 

 

 

9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2hr 

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1hr 

11 Έλεγχος και επισκευή πλαϊνών και πίσω προβολέων 2hr 

12 
Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρων 
3hr 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4hr 

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2hr 

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6hr 

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,20 hr 

17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20 hr 

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 8hr 

19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 8hr 

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1hr 

21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2hr 

22 Αντικατάσταση φανών 0,30 hr 

23 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2hr 

24 Αντικατάσταση ψυγείου 3hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  

α/α Περιγραφή εργασίας Απαιτούμενες εργατοώρες 

1 Αμμοβολή υπερκατασκεής αλατοδιανομεα 6m3 7hr 

2 Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικής υψηλής πιέσεως 3hr 

3 Αντικατάσταση αυτιά μπουκάλας 2hr 

4 Αντικατάσταση βάσης μαχαιριού ισοπεδωτή 5hr 

5 Αντικατάσταση βάσης μαχαιριού αποχιονισμού  3hr 

6 Αντικατάσταση γλίστρας τσάπας 10hr 

7 Αντικατάσταση ζύγια σούστας 3hr 

8 Αντικατάσταση καρύδι μπουκάλας 1hr 
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9 Αντικατάσταση λάστιχα σούστας 1hr 

10 Αντικατάσταση μάνα σούστας 7hr 

11 Αντικατάσταση μαρκούτσι υδραυλικών 1hr 

12 Αντικατάσταση μπουκάλας υψηλής πίεσης 3hr 

13 Αντικατάσταση μπρακέτα ανάρτησης 7hr 

14 Αντικατάσταση σκαλοπατιού καμπίνας 1hr 

15 Αντικατάσταση σκουλαρίκια ανάρτησης 3hr 

16 Αντικατάσταση στεγανά μπουκάλας  2hr 

17 Αντικατάσταση στεγανών τηλεσκοπικής μπουκάλας 11hr 

18 Αντικατάσταση φούσκα εξάτμισης & βάσεις 3hr 

19 Αντικατάσταση φύλλων σούστας 3hr 

20 Αποσυναρμολόγηση αλατοδιανομεα 6m3 και επανασύνδεση  6hr 

21 Εγκατάσταση βάσης & ταινίας αλατοδιανομεα 6m3 8hr 

22 Ενίσχυση πάτου καρότσας ανατροπής με λαμαρίνα 5μμ (ολική) 16hr 

23 Ενίσχυση 'η αντικατάσταση πλαϊνών κουβά φόρτωσης 7hr 

24 Εξαγωγή - επανατοποθέτηση σούστας και αντικατάσταση πείρων- 

δακτυλιδιών 

3hr 

25 Εξαγωγή - ευθυγράμμιση άξονα και επανατοποθέτηση 4hr 

26 Εξαγωγή φορείου – μαχαιριού - γενικό μοντάρισμα 7hr 

27 Επισκευή και γέμισμα μάνας μαχαιριού 8hr 

28 Επισκευή καταστροφέα με αντικατάσταση ρουλεμάν και σφυριών 6hr 

29 Επισκευή κόψης (με hardox) και βιάσεων νυχιών κουβά φόρτωσης 11hr 

30 Επισκευή μειωτήρα στροφών 4hr 

31 Επισκευή μεταδότη κοχλία αλατοδιανομεα 6hr 

32 Επισκευή μπουκάλας υδραυλικών υψηλής πίεσης 6hr 

33 Επισκευή οδηγού καδένας κίνησης και επανατοποθέτηση 9hr 

34 Επισκευή πλάκας επικαθησεως, κατασκευή πείρου και 

επανατοποθέτηση  

13hr 

35 Επισκευή πλάτης κουβά φόρτωσης 11hr 

36 Επισκευή πόρτας ανατροπής 5hr 
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37 Επισκευή σκαλοπατιού 1hr 

38 Επισκευή φωλιάς μπουκάλας υψηλής πίεσης και κατασκευή 

πείρου 

3hr 

39 Ίσιωμα βάκτρου μπουκάλας & κόλλημα κεφαλής 8hr 

40 ίσιωμα φορείου τεμπέλη 9hr 

41 Κατασκευή ∆διασπορέα αλατοδιανομεα 2hr 

42 Κατασκευή μαρκούτσι υψηλής πίεσης 1hr 

43 Κατασκευή (με hardox 440) λεπίδων μαχαιριού αποχιονισμού 7hr 

44 Κατασκευή πάτου και πλαϊνά υπερκατασκεής αλατοδιανομεα 

6m3 

20hr 

45 Κόλλημα μπουκάλας υδραυλικών  1hr 

46 Ρεκτιφιέ κελύφους τηλεσκοπικού κυλίνδρου 11hr 

47 Συναρμολόγηση βάκτρων τηλεσκοπικών κυλίνδρων μεταξύ 

τους 

5hr 

48 Τοποθέτηση γράμματα & κίτρινη λωρίδα 3hr 

49 Τοποθέτηση διακριτικά γράμματα οχημάτων 1hr 

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 40€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

 

TOYOTA COROLLA E15EJ(A) NMTBN3JE70R040934 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α . 

1 ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  5W30 5LT ΤΕΜ 72,00 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 24,00 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 27,60 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 38,40 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 30,00 € 

6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 6,00 € 

7 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ ΤΕΜ 480,00 € 

     

DAIHATSU TERIOS JDAJ102G000537790 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  10W40 5LT ΤΕΜ 60,00 € 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 6,00 € 

3 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 5 LT ΤΕΜ 42,00 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 6,72 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 33,60 € 

6 ΜΠΟΥΖΙ   (IRIDIUM) ΤΕΜ 18,00 € 

7 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜ 198,00 € 

8 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ  ΤΕΜ 60,00 € 

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  80W90 5L ΤΕΜ 36,00 € 

10 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 13,44 € 

11 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 45AH  ΤΕΜ 96,00 € 

12 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 24,00 € 
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SUZUKI JIMNY JSAFJB43V00194920 & JSAFJB43V00195061 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

1 ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  10W40 5LT ΤΕΜ 60,00 € 

2 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 5 LT ΤΕΜ 42,00 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 12,00 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 19,20 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  ΤΕΜ 18,00 € 

6 ΜΠΟΥΖΙ   (IRIDIUM) ΤΕΜ 18,00 € 

7 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ) ΤΕΜ 12,00 € 

8 
ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΕΞΙΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΤΕΜ 132,00 € 

9 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΕΜ 54,00 € 

10 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 24,00 € 

11 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  80W90 5L ΤΕΜ 36,00 € 

12 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 6,00 € 

13 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 45AH  ΤΕΜ 96,00 € 

14 ΓΡΑΣΟ 1 LT  ΤΕΜ 26,40 € 

     
HYUNDAI ACCENT KMHCG551FP5U274581 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  ΤΕΜ 9,60 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 18,00 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 18,00 € 

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  80W90 5L ΤΕΜ 36,00 € 

5 ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  10W40 5LT ΤΕΜ 60,00 € 

6 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 5 LT ΤΕΜ 42,00 € 

7 
ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ ΔΕΞΙΟΥ-
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ) 

ΤΕΜ 120,00 € 

8 ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 180,00 € 

9 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 24,00 € 
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10 ΜΠΟΥΖΙ   (IRIDIUM) ΤΕΜ 18,00 € 

11 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 72,00 € 

12 ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ΤΕΜ 42,00 € 

13 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ (ΣΕΤ 2 ΤΕΜ) ΤΕΜ 66,00 € 

14 ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ  ΤΕΜ 66,00 € 

15 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ ΣΕΤ ΤΕΜ 24,00 € 

16 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ  ΤΕΜ 42,00 € 

17 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ ΤΕΜ 18,00 € 

18 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ ΤΕΜ 18,00 € 

19 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 6,00 € 

20 ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΕΜ 21,60 € 

21 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 45AH  ΤΕΜ 96,00 € 

 
    

FORD RANGER WFOLMFE405W440366 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  10W40 5LT ΤΕΜ 60,00 € 

2 ΜΠΟΥΖΙ   (IRIDIUM) ΤΕΜ 18,00 € 

3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 5LT ΤΕΜ 36,00 € 

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (2 LT) ΤΕΜ 24,00 € 

5 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 24,00 € 

6 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 5 LT ΤΕΜ 42,00 € 

7 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  ΤΕΜ 14,40 € 

8 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 24,00 € 

9 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 26,40 € 

10 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΙΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΣΕΤ                                                                       ΤΕΜ 63,60 € 

11 ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΝΩ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ ΤΕΜ 204,00 € 

12 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 114,00 € 

13 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ ΤΕΜ 108,00 € 

14 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ ΤΕΜ 216,00 € 
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15  ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ ΤΕΜ 72,00 € 

16  ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΣΕΤ ΤΕΜ 90,00 € 

17 ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ 1LT ΤΕΜ 18,00 € 

18 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 1LT ΤΕΜ 7,20 € 

19 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 6,00 € 

20 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΚΚΕΝΡΟΦΟΡΟΥ ΤΕΜ 8,40 € 

21 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 48,00 € 

22 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ                                                                      ΤΕΜ 60,00 € 

23 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΟΠΙΣΘΙΑ                                                                       ΤΕΜ 54,00 € 

24 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ                                                                       ΤΕΜ 42,00 € 

25 ΕΜΒΟΛΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ ΤΕΜ 540,00 € 

26 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΣΕΤ                                                                                     ΤΕΜ 46,80 € 

27 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  ΣΕΤ ΤΕΜ 180,00 € 

28 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΑ  ΣΕΤ ΤΕΜ 180,00 € 

29 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 45AH  ΤΕΜ 96,00 € 

30  ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΕΤ ΤΕΜ 26,40 € 

     
 VITARA VSEETW01VO1204862 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  10W40 5LT ΤΕΜ 60,00 € 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 6,00 € 

3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  80W90 5L ΤΕΜ 36,00 € 

4 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 5 LT ΤΕΜ 42,00 € 

5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ 84,00 € 

6 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΤΕΜ 7,20 € 

7 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 44,40 € 

8 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΤΕΜ 6,00 € 

9 ΜΠΟΥΖΙ   (IRIDIUM) ΤΕΜ 18,00 € 

10 ΨΑΛΙΔΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΜ 92,40 € 
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11 ΜΙΚΡΟ ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ  ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΜ 84,00 € 

12 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 84,00 € 

13 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 348,00 € 

14 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜ 384,00 € 

15 ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜ 24,00 € 

16 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΕΜ 54,00 € 

17 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 19,20 € 

18 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 12,00 € 

19 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 12,00 € 

20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 45AH  ΤΕΜ 96,00 € 

21 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΣΕΤ ΤΕΜ 96,00 € 

     
GRAND VITARA JSAFTB03V00214951 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 21,60 € 

2 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΕΜ 38,40 € 

3 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΣΕΤ  ΤΕΜ 36,00 € 

4 ΜΠΟΥΖΙ   (IRIDIUM) ΤΕΜ 18,00 € 

5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (2 LT) ΤΕΜ 24,00 € 

6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 6,00 € 

7 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 24,00 € 

8 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 12,00 € 

9 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕΤ 4 ΤΕΜ ΤΕΜ 348,00 € 

10 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 84,00 € 

11 ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΕΤ ΤΕΜ 33,60 € 

12 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 21,60 € 

13 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  80W90 5L ΤΕΜ 36,00 € 

14 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 5 LT ΤΕΜ 42,00 € 

15 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 45AH  ΤΕΜ 96,00 € 
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IVECO E3TSTO  WJME3TRS20C171835 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ 216,00 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  ΤΕΜ 74,40 € 

3 ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕ ΠΟΜΠΑΚΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΤΕΜ 228,00 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 38,40 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΤΕΜ 30,00 € 

6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΤΕΜ 228,00 € 

7 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 36,00 € 

8 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 14,40 € 

9 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΤΕΜ 12,00 € 

10 ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΤΕΜ 144,00 € 

11 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΜ 48,00 € 

12 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 69,60 € 

13 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 144,00 € 

     
UNIMOG WDB4371051W182902 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ 180,00 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 6,00 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 18,00 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 10,80 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ) ΤΕΜ 3,00 € 

6 ΙΜΑΝΤΑΣ 13X975 ΤΕΜ 10,80 € 

7 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 84,00 € 

8 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΤΕΜ 48,00 € 

9 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 50,40 € 

10 ΙΜΑΝΤΑΣ 13X1075 ΤΕΜ 12,00 € 

11 ΙΜΑΝΤΑΣ 13X1275 ΤΕΜ 12,00 € 
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12 ΙΜΑΝΤΑΣ 13X1350 ΤΕΜ 12,00 € 

13 ΙΜΑΝΤΑΣ 13X925 (2 ΤΕΜ) ΤΕΜ 18,00 € 

14 ΙΜΑΝΤΑΣ 13X1600 ΤΕΜ 14,40 € 

15 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ ΤΕΜ 78,00 € 

16 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 240,00 € 

17 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΤΕΜ 600,00 € 

18 ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΤΕΜ 468,00 € 

19 ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ ΤΕΜ 780,00 € 

20 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΦΛΕΡ ΤΕΜ 72,00 € 

21 
ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑ (3 ΣΕΤ - 2 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

ΈΝΑ ΠΙΣΩ) 
ΤΕΜ 276,00 € 

22 
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΠΙΓΑΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

140Χ140Χ2500Χ8mm 
ΤΕΜ  756,00 € 

23 ΛΑΜΑ 140Χ6000Χ10mm ΤΕΜ  252,00 € 

24 ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ100 ΤΕΜ  336,00 € 

25 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΠΌ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ ΜΠΡΟΥΤΖΟ Φ50 ΤΕΜ  604,80 € 

26 ΠΛΑΚΑ  ΑΠΌ ΜΑΥΡΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 140Χ600Χ25mm ΤΕΜ  235,20 € 

27 ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 100Χ2000Χ8mm ΤΕΜ  84,00 € 

28 ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ70 ΤΕΜ  67,20 € 

29 ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 120Χ800Χ15mm ΤΕΜ  151,20 € 

30 ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΙΜΠΡΕ Φ50 ΤΕΜ 67,20 € 

     

SCANIA P93HK4X4Z YS2PH4X4Z01223678 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ 216,00 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 21,60 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΕΜ 36,00 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 18,00 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΕΜ 38,40 € 

6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 37,20 € 
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FIAT/IVECO  ML 140E 24W  ZCFB1JJB102386572 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ 216,00 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 21,60 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 50,40 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 24,00 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 42,00 € 

6 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 60,00 € 

 
    

SCANIA  R 124GA 6X4 NZ XLER6X40004380126 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 20,40 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 13,20 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 20,40 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 79,20 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΤΕΜ 86,40 € 

6 ΦΙΛΤΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΕΜ 36,00 € 

7 ΛΑΔΙ ATF LT ΤΕΜ 7,20 € 

8 ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 168,00 € 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 721B JEE0053916 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 61,20 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΜ 108,00 € 

3 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΜ 26,40 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 12,00 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 21,60 € 

6 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ) ΤΕΜ 6,00 € 
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7 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 33,60 € 

8 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 48,00 € 

9 ΦΙΛΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΕΜ 18,00 € 

10 ΦΙΛΤΡΟ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 192,00 € 

11 ΜΠΑΤΑΡΙΑ  ΤΕΜ 420,00 € 

12 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 60,00 € 

    
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ NEW HOLLAND  LB90B-4PT 031065643 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 36,00 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 39,60 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 54,00 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΙΔΩΤΟ ΤΕΜ 12,00 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΕΜ 132,00 € 

6 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 1 ΛΤ ΤΕΜ 14,40 € 

7 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  20 LT ΤΕΜ 132,00 € 

8 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ   20 LT ΤΕΜ 132,00 € 

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ   20 LT ΤΕΜ 132,00 € 

10 ΑΡΘΡΩΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΕΤ  ΤΕΜ 36,00 € 

11 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 60,00 € 

    
 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ RENAULT  47BCA2 VF647BCA000002515 & VF647BCA000002494 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  ΤΕΜ 15,60 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 18,00 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜ 48,00 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΤΕΜ 42,00 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΤΕΜ 96,00 € 

6 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΕΤ ΤΕΜ 180,00 € 
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7 ΤΑΚΑΚΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ ΤΕΜ 168,00 € 

8 ΦΥΛΛΟ  ΣΟΥΣΤΑΣ (ΜΑΝΑ) ΤΕΜ 600,00 € 

9 ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ ΣΕΤ  ΤΕΜ 72,00 € 

10 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ ΤΕΜ 468,00 € 

11 ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΕΜ 60,00 € 

12 ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΣΕΤ  ΤΕΜ 360,00 € 

13 TAKAKIA ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΕΤ  ΤΕΜ 168,00 € 

14 TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΣΕΤ ΤΕΜ 468,00 € 

15 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  ΤΕΜ 18,00 € 

16 ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ ΤΕΜ 336,00 € 

17 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΦΡΕΝΟΥ 1LT ΤΕΜ 13,20 € 

18 ΚΑΖΑΝΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 243,60 € 

19 ΟΥΡΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 75,60 € 

20 ΒΑΣΗ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΝΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 67,20 € 

    
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ HBM-NOBAS SHM 5NT-1 4000700406 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α  

1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 44,40 € 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 54,00 € 

3 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 67,20 € 

4 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕΤ 2 ΤΕΜ ΤΕΜ 51,60 € 

5 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ  ΤΕΜ 54,00 € 

6 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ  ΤΕΜ 300,00 € 

7 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΔΕΞΙΟΥ  ΤΕΜ 300,00 € 

8 ΣΕΤ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΠΕΚ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ  ΤΕΜ 600,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
*ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Όπως 
αναφέρεται στην άδεια 

κυκλοφορίας)  
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TEMAXIA 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

TΙΜΗ  ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

1 ΚΗΙ4072 HYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CD1 YN 4 185/60R 14  55 € 

2 ΚΗΗ3636 ΤΟΥΟΤΑ COROLLA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ E15J(A) 4 195/65R 15 60 € 

3 ΚΗΥ7397 SYZUKI GRAND VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 215/65R 16 80 € 

4 ΚΗΥ7398 SYZUKI JIMNY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 85 € 

5 ΚΗΥ7399 SYZUKI JIMNY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 85 € 

6 ΚΗΥ7383 DAIHATSU TERIOS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 85 € 

7 ΚΗΥ7323 SYZUKI  VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JEEP 4X4 4 205/70R 15 85 € 

8 ΚΗΗ3627 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 60 € 

9 ΚΗΗ3628 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 60 € 

10 ΚΗΗ3629 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 60 € 

11 ΚΗΗ3630 OPEL CORSA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ S-D 4 185/65R 15 60 € 

ΦΟΡΤΗΓΟ  <3,5 ΤΟΝΩΝ 

1 ΚΗΙ4074 FORD RANGER 
ΦΟΡΤΗΓΟ  

 <3,5 ΤΟΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡ. 

4 235/75R 15 100 € 

ΦΟΡΤΗΓΟ  >3,5 ΤΟΝΩΝ 

1 ΚΗΙ 4085 IVECO E3TSTO 
ΦΟΡΤΗΓΟ   

>3,5 ΤΟΝΩΝ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ 

10 13R22.5 400 € 

2 ΚΗΗ 2099 IVECO 140E24W  
ΦΟΡΤΗΓΟ   

>3,5 ΤΟΝΩΝ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ 

6  11R22,5 380 € 

3 ΚΗΥ 1793 SCANIA P 93HK 4X4 
ΦΟΡΤΗΓΟ  

 >3,5 ΤΟΝΩΝ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕ
ΝΟ 

6 13R22.5 400 € 

4 
ΚΗΥ7304 SCANIA 

R 124GA 6X4NZ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡ. 10 315/80R 22.5 400 € 

5   ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ   12 235/75R 17.5 280 € 

6 ΚΗΥ1784 MERCEDES UNIMOG 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

  >3,5 ΤΟΝΩΝ 
 ΜΗ ΑΝΑΤΡ. 4 315/80R 22.5 400 € 
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

1 ΜΕ 102777 NEW HOLLAND   
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ  

  

2 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  
12.5/80-18 

280 € 

2   18.4-26 650 € 

2 
ΖΑΝΤΕΣ 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΕΣ 
800 € 

2 ΜΕ 122954 CASE   ΦΟΡΤΩΤΗΣ    4 20.5-25 1.200 € 

3 ΜΕ 92873 RENAULT   
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
   6 365/80R20 750 € 

4 ΜΕ 87766 RENAULT   
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
   6 365/80R20 750 € 

5 ΜΕ 122951 SHM 5NT-1   ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 6 14.00-24 500 € 

5 ΜΕ 122952 SHM 5NT-1   ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 6 14.00-24 500 € 

6 ΜΕ 122956 FIAT ALLIS   ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 6 13.00-24 450 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

1 ΑΜ 63968 FERGUSON 168   
ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
  

2 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ  

11.2-24 
250 € 

2 ΟΠΙΣΘΙΑ 18.4-30 500 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

α/α 
Αριθμός 

Κυκλοφορίας 

Εργοστάσιο 

Κατασκευής 

Έτος 

1ης 

Κυκλοφορίας 

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 
Ανατρεπόμενο – 

Εκχιονιστικό 

3 KHH 2099 FIAT - IVECO 01-04-2003 140EW ZCFB1JJ8102386572 
Ανατρεπόμενο - 

Εκχιονιστικό 

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 Επιβατικό 

2 ΚΗΥ 7323 SANTANA MOTOR 27-07-1999 VITARA VSEETW01VO1204862 Τετρακίνητο όχημα 

3 ΚΗΥ 7383 DAIHATSU 03-12-2003 TERIOS JDAJ102G000537790 Τετρακίνητο όχημα 

4 KHY 7397 
SUZUKI MOTOR 

CO 
01-10-2004 

GRAN 

VITARA 
JSAFTB03V00214951 Τετρακίνητο όχημα 

5 KHY 7398 
SUZUKI MOTOR 

CO 
01-10-2004 JIMNY JSAFJB43V00194920 Τετρακίνητο όχημα 

6 KHY 7399 
SUZUKI MOTOR 

CO 
01-10-2004 JIMNY JSAFJB43V00195061 Τετρακίνητο όχημα 

7 ΚΗΥ 4072 
HYUNDAI MOTOR 

CO 
01-07-2005 ACCENT KMHCG51FP5U274581 Επιβατικό 

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

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

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

11 ΚΗΗ 3630 OPEL 08-03-2019 CORSA WOVOXEP68J4266836 Επιβατικό 
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ΦΟΡΤΗΓΑ <3,5 ΤΝ  

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

τετρακίνητο όχημα 

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  

Φορτωτής 

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 χειριστή ισχύος 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 
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8 Λεπίδα  αποχιονισμού πλάτους  2,80  μέτρων 07153.0024 

9 Λεπίδα  αποχιονισμού πλάτους  2,80  μέτρων 07153.0023 

10 Λεπίδα  αποχιονισμού πλάτους  2,80  μέτρων Νο 9173 

11 Λεπίδα  αποχιονισμού πλάτους  2,80  μέτρων Νο 9573 

12 Λεπίδα  αποχιονισμού πλάτους  2,80  μέτρων Νο 10153 

13 Λεπίδα  αποχιονισμού πλάτους  3,00  μέτρων ΟΜ 002046 

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

15 Λεπίδα  αποχιονισμού με ηλεκτροκινητήρα πλάτους  2,80 μέτρων 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 βραχίονα 6,00 m , πλάτους κοπής 1,20 m 337096 

20 Χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίονα 4,00 m , πλάτους κοπής 1,00 m 2018 

21 Χορτοκοπτικό μηχάνημα   πλάγιας κοπής , πλάτος κοπής  2,00 m 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 πλάτους  2,20  μέτρων   Νο 10063870 

25 Αεροσυμπιεστής με αεριοφυλάκιο  300 λίτρων 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 ΕΤΩΝ 2022-2023 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

α/α  και 
περιγραφή 
Τμήματος / 

Ομάδας 

Σκέλος ομάδας 

 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

(χωρίς ΦΠΑ) 
διετίας 2022-2023 

Προσφερόμενο 
% έκπτωσης 

Σύνολο 
προσφοράς 

μετά την 
έκπτωση (για 

την διετία 2022-
2023) 

 Ανταλλακτικά    

Εργασία    

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__/202   (τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης 
προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997612598
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.pkm.gov.gr, imathia.pkm.gov.gr
Πόλη: ΒΕΡΟΙΑ
Οδός και αριθμός: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44
Ταχ. κωδ.: 59132

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΘΙΑ - ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τηλέφωνο: 2331350210
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: albanidou.a@imathia.pkm.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2022-2023, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Α) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
(CPV: 34300000-0) Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (CPV: 50110000-9) ΚΑΙ 
Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (CPV: 34350000-5) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 219.976,00 € ΜΕ ΦΠΑ (177.400,00 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ημαθίας από εξειδικευμένα συνεργεία, καθώς επίσης η 
προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 7/2021

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

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 
και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

 

 




