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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Αντικείμενο  των  ζητούμενων  υπηρεσιών  είναι  η  επισκευή  και συντήρηση των  οχημάτων  και  μηχανημάτων 

του Δήμου Περάματος καθώς  και  των υπερκατασκευών και των  μηχανικών  μερών  τους από εξειδικευμένα 

συνεργεία. Ο Δήμος Περάματος έχει στην κατοχή του ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ(31) συνολικά αυτοκίνητα, μηχανήματα έργου 

και δίκυκλα, διαφόρων  εργοστασίων  κατασκευής και με μεγάλη ποικιλία τύπων οχημάτων,  και  για  την  τακτική  

και  έκτακτη  συντήρηση  και  επισκευή  τους απαιτούνται  συνεργεία  ειδικότητας  μηχανικού,  ηλεκτρολόγου,  

φανοποιού,  ψυκτικού,  φρένων, ταχογράφων,    υπερκατασκευών  με  την  απαραίτητη  κατά  περίπτωση  

σύγχρονη  υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.   

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας υλικών ή 

υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω  άγνωστων  

κάθε  φορά  έκτακτων  βλαβών  του  κάθε  οχήματος  ξεχωριστά).  Για  το  λόγο  αυτό,  ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών - υλικών  &  

εργασιών,  αλλά  μόνο  την  κατ’  εκτίμηση  δαπάνη  του  συνόλου  κάθε  ομάδας  ομοειδών ανταλλακτικών - 

υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.   

Οι  ανάγκες  που  πρόκειται  να  καλύψει  ο  Δήμος  Περάματος  αναθέτοντας  αυτές  τις  υπηρεσίες,  αφορούν 

εργασίες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν από το συνεργείο του Δήμου. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η 

αύξηση της συχνότητας των  βλαβών λόγω  της  γήρανσης  του στόλου των  οχημάτων,  η  μεγάλη  ποικιλία τύπων 

και χρήσεων αυτών των οχημάτων, κάνουν απαραίτητη τη βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία). 

Εξάλλου, τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες 

υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες  (καθαριότητα,  ηλεκτροφωτισμός  κλπ.).  Οι  εργασίες  που  θα  ανατεθούν, 

αφορούν  τις  εργασίες  συντήρησης  &  επισκευής,  προγραμματισμένες  και  απρόβλεπτες,  όλων  των 

μεταφορικών μέσων του Δήμου Περάματος, φορτηγών, απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων, επιβατικών κ.λ.π. και 

των μηχανημάτων έργου. Οι εργασίες επισκευής έχουν ομαδοποιηθεί σε ομοειδείς κατηγορίες, που θα 

εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήματα – μηχανήματα θα παραδίνονται στο Τμήμα 
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Κίνησης και Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Περάματος  έτοιμα  προς  λειτουργία  και  ελεύθερα  κάθε βάρους.  

Η σύμβαση που θα προκύψει θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, θα μπορεί όμως να 

παραταθεί και στο επόμενο οικονομικό έτος εφόσον δεν έχει καλυφθεί το οικονομικό της αντικείμενο. Ο 

συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους.   

Εξ’  άλλου,  για  τα  συνεργεία  αυτοκινήτων,  στην  παρ.  13.2.2  Εγκ.  ΚΦΑΣ  3/92  (ΠΔ  186/1992  ΦΕΚ Α’84/26-

05-1992) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων, που χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά ή 

υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόμενα αυτοκίνητα, μπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ.  ανεξαρτήτων  της  

αξίας  των  χρησιμοποιηθέντων  ανταλλακτικών  ή  υλικών,  γατί  η  προέχουσα σύμβαση στις περιπτώσεις αυτές 

είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών. Στις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να 

αναγράφονται εκτός των άλλων, διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, εφόσον η αξία τους 

ξεπερνά το 1/3 της συνολικής αμοιβής». 

Συνεπώς,  ο  ανάδοχος  θα  προβαίνει  στην  έκδοση  Τιμολογίων  Παροχής  Υπηρεσιών,  αφού  η προέχουσα 

σύμβαση είναι η εργασία. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, αν απαιτείται επί 

του Τιμολογίου, κατά τα οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

 
Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούμενων Εργασιών   

Στην παρούσα μελέτη έγινε  προσπάθεια  να  συγκεντρωθούν  και  να  κοστολογηθούν  όλες  οι καταγεγραμμένες  

βλάβες  των οχημάτων του Δήμου Περάματος, που δεν είναι εφικτό να επισκευαστούν από το συνεργείο του 

Δήμου. Επιπρόσθετα έγινε εκτίμηση και κοστολόγηση για όλες τις πιθανές βλάβες οχημάτων, που θα προκύψουν 

το επόμενο διάστημα και επίσης δεν θα μπορούν να επισκευαστούν από το οικείο συνεργείο. Οι παραπάνω 

προβλέψεις  είναι  αναγκαίο  να  γίνουν,  ώστε  να  αναδειχθούν  τα  πλεονεκτήματα  διαφάνειας  και 

δημοσιότητας  ενός  ανοιχτού  διαγωνισμού  σε  αντιδιαστολή  με  τις  «κλειστές»  διαδικασίες  ανάδειξης 

αναδόχου ανά βλάβη, όταν αυτή προκύψει. Δηλαδή για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού θα πρέπει 

οπωσδήποτε να γίνουν προβλέψεις και κοστολόγηση πιθανών βλαβών. Τυχόν εργασίες που δεν έχουν 

προβλεφθεί, αλλά μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα τιμολογούνται µε την τιμή 

χρέωσης ανά ώρα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος. Για τους παραπάνω λόγους η σύμβαση που θα υπογραφεί 

θα έχει τη μορφή Συμφωνίας Πλαισίου και το κόστος ανά βλάβη, ανά κατηγορία και ανά είδος θα πρέπει να 

επανεξετάζονται κατά την επισκευή του κάθε οχήματος.   

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

παραλαμβάνονται  κάθε  φορά  από  τον  ανάδοχο,  είναι  η  διαδικασία  που  περιγράφει  η  ΥΑ 3373/390/20.3.75. 

Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η κάθε βλάβη τεκμηριώνεται από το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 

και Μηχανημάτων Έργου και την Επιτροπή Συντήρησης της ΥΑ 3373/390/20.3.75, πραγματοποιείται έρευνα 
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αγοράς, κοστολογείται η επισκευή, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η 

επισκευή. Φυσικά, στην περίπτωση των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού ο ανάδοχος έχει αναδειχτεί με 

ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Συντήρησης δεν αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε 

φορά. Ωστόσο, σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  της  ΥΑ  3373/390/20.3.75,  η  Επιτροπή  Συντήρησης  παραλαμβάνει  

από  τον ανάδοχο  Έκθεση  Διάγνωσης  της  βλάβης  με  την  αρχική  κοστολόγηση  των  εργασιών,  αποφασίζει  

την ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, 

οι  προϋπολογισμένες  επισκευές  που  πραγματοποιεί  ο  ανάδοχος,  ελέγχονται  και  θα  εγκρίνονται, 

λαμβάνοντας  υπόψη  τον  πίνακα  κόστους  ενδεικτικών  εργασιών  της  μελέτης,  κάθε  φορά  πριν  την 

πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους.   

Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων, περιλαμβάνουν εργασίες που χωρίζονται 

σε κατηγορίες (ομάδες ή άρθρα της μελέτης), οι οποίες περιγράφονται στους πίνακες κόστους ενδεικτικών 

εργασιών της μελέτης. Αυτές οι εργασίες αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου  

Περάματος,  που  για  λόγους  εξειδίκευσης  των  συνεργείων  και  προϋπολογισμού  των  επισκευών, χωρίστηκαν 

σε ομάδες και καταγράφηκαν στους Πίνακες 1, 2, 3, 4 που παρατίθενται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

Μελέτης. Στο Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται επιπλέον, ενδεικτικά οι τύποι οχημάτων και  μηχανημάτων  του  

Δήμου,  με  αναφορά  σε  χαρακτηριστικούς  αριθμούς  τύπου,  πλαισίου  ή  αριθμό κινητήρα.  Αυτοί  οι  αριθμοί  

είναι  αρκετοί  για  την  αναγνώριση  των  οχημάτων  στους  καταλόγους  των κατασκευαστών, ώστε να είναι 

δυνατή η επισκευή των μηχανικών μερών τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και ανταλλακτικά από τους 

αναδόχους.  

Στον πίνακα οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, ανάλογα με τον τύπο τους, μπορούν να προστεθούν νέα οχήματα 

στην αντίστοιχη ομάδα.   

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών όλων 

των κατηγοριών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου και σε καμία περίπτωση για μέρος εργασιών 

ή ανταλλακτικών.   

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε 

θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση  επισκευή  του  

οχήματος  ή  του  μηχανικού  μέρους  που  καταρχήν  επισκευάστηκε  και  κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός 

των χρονικών ορίων της εγγύησης.   

Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη. Κατά συνέπεια, ο Δήμος Περάματος δε 

δεσμεύεται  να  εξαντλήσει  ολόκληρη  την  ποσότητα  των  εργασιών  ή  των  ανταλλακτικών  του 

προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης.   

Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να 

καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάζεται και θα 

ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 
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είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του  

Κανονισμού  (ΕΚ  αριθ.  1400/2002  ή  του  αναθεωρημένου  461/2010)  και  άριστης  ποιότητος  (όχι διαλογής).  

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

αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ,  λόγω  φθοράς  τους)  οφείλει  

να  παρέχει  όλα  τα  σχετικά  στοιχεία  αυτών  (πχ,  κωδικούς  αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ).   

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, αν χρειαστεί, με δικά του έξοδα τη μεταφορά (περισυλλογή) του οχήματος από  

σημείο  που  θα  του  υποδειχτεί  μέχρι  το  συνεργείο  του  για  επισκευή  εφόσον  η  απόσταση  του συνεργείου 

είναι μεγαλύτερη των 20 χλμ. από το αμαξοστάσιο του Δήμου. Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε 

συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή του.   

 Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με παροχή τεχνικής υποστήριξης  

(επίβλεψη-τεχνογνωσία)  από  τον  ανάδοχο.   

Επιτρέπεται  στον  Ανάδοχο  να  αναθέσει οποιοδήποτε  μέρος των υπηρεσιών του  που  θα  προκύπτουν  από  τη  

Σύμβαση,  υπεργολαβικά  σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη Σύμβαση. Οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον, το επιθυμούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα 

τμήματα της εργασίας που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και 

στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων.  

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων  

και  διαρκεί  για  ένα  (1)  έτος, περιλαμβάνει δε τις πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού και σε περίπτωση 

μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου μέσα στο 2019 και πιστώσεις του επόμενου προϋπολογισμού.  

Οι  συμβάσεις  λύονται  με  την  ολοκλήρωση  του  οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων (Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή 

τους. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους, σε περίπτωση 

που δεν έχει αυτό ολοκληρωθεί, μετά από εισήγηση του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Περάματος και εφόσον υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα ανά ΚΑ του τρέχοντος 

προϋπολογισμού, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.  

Πέραμα 05/06/2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

      Ο Συντάξας  Ο Προϊστάμενος Τμήματος                          Θεωρήθηκε 
                               Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                              και μηχανημάτων έργου  Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
 

 

Γιώργος Σπυρόπουλος          Μάρκος Ιωάννου                Μουστάκης  Απόστολος 
ΔΕ Μηχανικών Αυ/των                ΔΕ Οδηγών                 Δρ.Χημικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων 
και  μηχανημάτων  του  Δήμου  Περάματος έτους 2019 
καθώς και η προμήθεια ανταλλακτικών για αυτά» 

 

Αρ. Μελέτης 9/2019 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  254.000  € (ΜΕ Φ.Π.Α.)  

CPV:  34300000-0, 50110000-9 

 

 

Αριθμ. Μελέτης:   14 /2014 

 

 

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 

10-6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00 

10-6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για την 
επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων 

(επιβατηγά και δίκυκλα) 

18.000,00 

20-6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 70.000,00 

20-6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών για 
αυτοκίνητα και μηχανήματα καθαριότητας 

120.000,00 

35-6263.0001 Εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων κήπων 11.000,00 

35-6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων κήπων 20.000,00 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  204.838,71€ 

 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΝΑΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑ 
10-6263.0001, 20-6263.0001, 35-6263.0001 

77.419,35 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑ 10-

6671.0001, 20-6671.0001, 35-6671.0001 
127.419,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 204.838,71 

ΦΠΑ 49.161,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 254.000,00 

Πέραμα 05/06/2019 

        Ο Συντάξας  Ο Προϊστάμενος Τμήματος                          Θεωρήθηκε 
                               Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                              και μηχανημάτων έργου  Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
 

 

Γιώργος Σπυρόπουλος          Μάρκος Ιωάννου                Μουστάκης  Απόστολος 
ΔΕ Μηχανικών Αυ/των                ΔΕ Οδηγών                 Δρ.Χημικός Μηχανικός 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της εργασίας 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Περάματος,  καθώς  και  των υπερκατασκευών και των  μηχανικών  μερών  τους.  Επίσης έχει προβλεφθεί και η 

επισκευή, συντήρηση ή τροποποίηση των ηλεκτρονικών πλακετών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

καθώς και η επισκευή των σαρώθρων συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών τους. Ο συνολικός  ενδεικτικός  

προϋπολογισμός  και  τα επιμέρους άρθρα του περιλαμβάνουν και τα ανταλλακτικά (π.χ. ενδεικτικά: δίσκος, 

πλατώ, ρουλεμάν, αντλίες, αναλώσιμα, ιμάντες, πλακίδια τριβής, δισκόπλακες, ηλεκτρονικά μέρη των οχημάτων 

–πλακέτες κλπ- ελαιολιπαντικά κ.λ.π- ανταλλακτικές σκούπες κλπ) που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε 

επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους (π.χ. δυναμό, κινητήρας, σασμάν, διαφορικό, 

υδραυλική φιάλη, ψυγείο, αντλία καυσίμου κλπ).  Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Υπηρεσίας και της 

γεωμορφολογίας του Δήμου σε συνδυασμό με την παλαιότητα του στόλου, το συνεργείο του αναδόχου θα πρέπει 

να βρίσκεται εντός του Νομού Αττικής και σε χιλιομετρική απόσταση όχι μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από 

τον χώρο στάθμευσης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Περάματος, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στην Υπηρεσία να παραβρίσκεται στην εκτέλεση των εργασιών όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο. 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό 

με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών εργασιών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 

της παρούσης καθώς και επί του ποσοστού της έκπτωσης επί των ενδεικτικών ανταλλακτικών του 

τιμοκαταλόγου. 

Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να 

καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάζεται και θα 

ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα 

είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του  

Κανονισμού  (ΕΚ  αριθ.  1400/2002  ή  του  αναθεωρημένου  461/2010)  και  άριστης  ποιότητος  (όχι διαλογής).  

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

αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ,  λόγω  φθοράς  τους)  οφείλει  

να  παρέχει  όλα  τα  σχετικά  στοιχεία  αυτών  (πχ,  κωδικούς  αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ).   

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα 

πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση  επισκευή  του  

οχήματος  ή  του  μηχανικού  μέρους  που  καταρχήν  επισκευάστηκε  και  κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός 

των χρονικών ορίων της εγγύησης.   

Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη. Κατά συνέπεια, ο Δήμος Περάματος δε 

δεσμεύεται  να  εξαντλήσει  ολόκληρη  την  ποσότητα  των  εργασιών  ή  των  ανταλλακτικών  του 

προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
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Σε  περίπτωση  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  τα  οποία  είναι  ακινητοποιημένα  από  βλάβη  στις εγκαταστάσεις 

του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και εάν αυτό είναι 

εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του 

και με δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα από 

το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται  (με  δαπάνες  και  ευθύνη  

του  αναδόχου,  εφόσον  η  απόσταση  του  συνεργείου  από  το Αμαξοστάσιο  είναι  μεγαλύτερη  των  20χλμ.)  

στον  αντίστοιχο  συμφωνηθέντα  χώρο  επισκευής  και συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας 

συμβεί αυτό. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας) 

και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς1. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες2. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί 

φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 3. 

 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 

Την κείμενη νομοθεσία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα:  

 

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

 

 Ν 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α/2015), άρθρο 37, «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

                                                           
1Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, 
στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
2Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
3Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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 Ν.4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 ‐2013»,  

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

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 

 Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α/85/7‐4‐2014), άρθρο 1, στην υποπαράγραφο ΙΑ3 2Α ιστ «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

 

 Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ‐ Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα‐Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4152/2013 , της παρ. Ζ (Α' 107) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 

 Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  
 

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

 

 Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”.  

 

 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ‐ Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.  

 

 Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) άρθρο 46 «πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»  
 

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

 

 Ν.3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”.  
 

 Ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου 
με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”  

 

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

 Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15.  
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 Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/1994), άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές 
επιχειρήσεις».  

 

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

 Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.  

 
 Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.  

 

 Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 

 Π.Δ. 118/2007, άρθρο 4 (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».  
 

 Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29‐6‐2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5‐6‐2003).  

 

 Ν. 1575/1985 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις άσκησης των 
επαγγελμάτων των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και οι όροι λειτουργίας των 
συνεργείων αυτών  

 

 Π.Δ. 78/1988 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), όπου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων όλων των κατηγοριών  

 

 Ν. 3710/08 (όπως ισχύει), άρθρο 6, κατά το οποίο τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, δηλαδή στα συνεργεία 
συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων και στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής μεγάλων 
και βαρέων οχημάτων  

 
 Αριθ.Π1/2380/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β’/20‐12‐2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 Υ.Α. 13289/07‐08‐2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716 /2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών 
και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

 Υ.Α. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β') περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, 
αγοράς υπηρεσιών και προμηθείας 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 τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 4993/745/24‐4‐1975 (ΦΕΚ 
489/τ.Β’/15‐5‐1975) και ισχύει.  

 

 Την οικ. 4993/745 Απόφαση Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 489/15.05.1975 τεύχος Β') περί 
τροποποιήσεως της υπ' αριθ. 3373/390/20.3.75 αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως.  

 

 Την υπ’ αριθμ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την 
έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων των οδηγιών.  
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 Την υπ.αριθμ. 16 κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφ.161/2016 με ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ) με θέμα 
«Οδηγίας συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του άρθρου 79 παρ.4 
του 4412/2016 (Α’147).  
 

Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει : 

α) να τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους4  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : Υποχρεώσεις αναδόχου    

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

απρόβλεπτες,  όλων  των μεταφορικών μέσων του Δήμου Περάματος, φορτηγών, απορριμματοφόρων, 

βυτιοφόρων, επιβατικών κ.λ.π. και των μηχανημάτων έργου. Οι εργασίες επισκευής που αναφέρονται στο 

παράρτημα έχουν ομαδοποιηθεί για λόγους τεχνικούς και διαχειριστικούς σε ομοειδείς κατηγορίες, θα 

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

Κίνησης και Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Περάματος  έτοιμα  προς  λειτουργία  και  ελεύθερα  κάθε βάρους. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς 

εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε 

προσωπικά για κάθε παράβαση τους.  

β)  Να  αναλαμβάνει  κάθε  ευθύνη  και  καθίσταται  μόνος  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για οποιεσδήποτε  

φθορές  ή  ζημιές  που  προξένησε  ο  ίδιος  ή  το  προσωπικό  του  κατά  την  εκτέλεση  του εργασιών, καθώς 

                                                           
4Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.  

γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί  υγείας  

και  ασφάλειας  εργαζομένων  για  όλο  το  απασχολούμενο  προσωπικό  στις  ανατιθέμενες εργασίες.   

δ)  Σε  περίπτωση  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  τα  οποία  είναι  ακινητοποιημένα  από  βλάβη  στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και 

εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα στους χώρους αυτούς 

από τεχνικούς του και με δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να 

αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχημα θα 

μεταφέρεται  (με  δαπάνες  και  ευθύνη  του  αναδόχου,  εφόσον  η  απόσταση  του  συνεργείου  από  το 

Αμαξοστάσιο  είναι  μεγαλύτερη  των  20χλμ.)  στον  αντίστοιχο  συμφωνηθέντα  χώρο  επισκευής  και 

συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας συμβεί αυτό.   

ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι 

στην διάθεση της Υπηρεσίας.   

στ) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό του  

Δήμου  για  την  επισκευή  οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  του  Δήμου,  προσφέροντας  και  τα  τυχόν 

απαραίτητα ανταλλακτικά.   

ζ)  Να  επισκευάζει,  συντηρεί  τα  οχήματα/μηχανήματα  της  ομάδας  καθώς  και  των  μεμονωμένων μηχανικών 

μερών τους.   

 

ΑΡΘΡΟ 4O: Οικονομικές Προσφορές 

 

Όλες οι προσφορές θα είναι σε Ευρώ. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4412/2017. 

Εφόσον 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 τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς ανά 

κατηγορία εργασιών ή ανταλλακτικών των τμημάτων/ομάδων της μελέτης για τις αντίστοιχες προς παροχή 

υπηρεσίες. 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, που θα αναλάβει την παρούσα περιγραφόμενη παροχή 

υπηρεσιών και ανταλλακτικών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Οι τιμές μονάδας της 
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προσφοράς του αναδόχου για τις προς παροχή υπηρεσίες θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η 

σύμβαση για την παρούσα παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικών, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της 

παροχής των συνολικών ποσοτήτων των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε 

αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 

σύμβασης. Στο τέλος των προσφορών θα υπάρχει με ποινή αποκλεισμού ημερομηνία σύνταξης της 

προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος 

άλλη πληρωμή ή αποζημίωση. Για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές και σύμφωνα με τα 

παραπάνω, σε όλες τις τιμές του τιμολογίου θα περιλαμβάνονται : 

o Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των απαιτούμενων εργασιών ή υπηρεσιών ή ανταλλακτικών για εκτέλεση της κάθε 

εργασίας, όπως μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να 

οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου ή και επιστροφής των οχημάτων, 

οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 

o Οι κάθε είδους δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας. 

o Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδους εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους και με τις 

μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής προμήθειας επί τόπου του έργου και κάθε υλικού που 

δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως απαιτείται για την πλήρη συντέλεση κάθε εργασίας.    

o Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την προσωρινή κατάληψη έκτασης 

για την μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 

o Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας στην οποία αναφέρεται. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 34300000-0, 50110000-9.  

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της μελέτης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές5  

Η ισχύς των προσφορών είναι για όλη την διάρκεια της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερες των δώδεκα (12) 

μηνών. 

 

 

                                                           
5Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο: Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Τεχνική Έκθεση β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμό γ)  Συγγραφή 

Υποχρεώσεων δ) Διακήρυξη ε) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7O: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 8°: Τρόπος Πληρωμής 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας, να καταβάλει 

στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή. Οι πληρωμές κατά συνέπεια μπορεί να είναι είτε τμηματικές ανάλογα με την 

κάθε επισκευή είτε τμηματικές μηνιαίες με την υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών των εργασιών που 

εκτελέσθηκαν μαζί με τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, είτε τμηματικές για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, είτε συγκεντρωτικές κατά την λήξη του οικονομικού αντικειμένου ή/και την λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης. 

Επειδή οι εργασίες επισκευής μαζί με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα εκτελούνται όποτε προκύπτει ανάγκη ο 

Δήμος Περάματος δε δεσμεύεται  να  εξαντλήσει  ολόκληρη  την  ποσότητα  των  εργασιών  ή  των  

ανταλλακτικών  του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 9°: Διάρκεια της σύμβασης 

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων  

και  διαρκεί  για  ένα  (1)  έτος, περιλαμβάνει δε τις πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού και σε 

περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου μέσα στο 2019 και πιστώσεις του επόμενου 

προϋπολογισμού.   

Η  σύμβαση  λύεται  με  την  ολοκλήρωση  του  οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων (Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την 

υπογραφή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έως την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους, 

σε περίπτωση που δεν έχει αυτό ολοκληρωθεί, μετά από εισήγηση του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης 

Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Περάματος και εφόσον υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα ανά ΚΑ 

του τρέχοντος προϋπολογισμού, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του επόμενου 

έτους.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12μήνες. 
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Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

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

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου6. 

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

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

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος7  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

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

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της 

παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10°: Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.8 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)9 .Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 10.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

                                                           
6Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
7Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
8Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 
9Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
10 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

19REQ005251650 2019-07-10



Σελίδα 16 από 51 
 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο.11  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα12. 

ΑΡΘΡΟ 11°Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.13 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή14 για την υποβολή προσφοράς15.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.16 

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 

                                                           
11       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
12 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
13 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
14 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
15 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

16 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.17 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 12° Λόγοι αποκλεισμού18  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη19 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42),  

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

                                                           
17 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
18 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
19  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, 

δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους 
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 

διαχειριστές. 

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

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

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

Συμβουλίου20. 

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 21 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

                                                           
20 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 
21 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

19REQ005251650 2019-07-10



Σελίδα 19 από 51 
 

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

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους22.  

ή/και 

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

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

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

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

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ. 23 

3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

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

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

την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

4. Αποκλείεται24 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

                                                           
22 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
23       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
24 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 
παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201625,  

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

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

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

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας26,  

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

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

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

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

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

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

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

της παρούσας,  

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

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

                                                           
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
25 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, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
26 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή 
στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για 

το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 27 

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

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  

5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)28. 

6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

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

τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους της παρούσης29 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 30. 

8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

                                                           
27 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
28 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό 
ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη 
συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι 
αποκλεισμού] 
29        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
30 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13° Κριτήρια Επιλογής31  

1.Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας32  

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

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού33  

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια34  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς  

 δηλώνουν ότι  διαθέτουν/ παρέχουν: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  

                                                           
31 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 σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι 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 σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
32 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
33 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
34 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. 
(για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο 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. 
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 την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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αριθμός τριών (3) τελευταίων ετών μέσος γενικός κύκλος εργασιών ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) νόμισμα 

(Ευρώ) 

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα35  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται36: 

α) κατά τη διάρκεια 2016-2018 37  , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 2 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  του 

συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον του ημίσεως (1/2) του τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά 

β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό 

γ)  Σε  περίπτωση  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  τα  οποία  είναι  ακινητοποιημένα  από  βλάβη  στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και 

εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα στους χώρους αυτούς 

από τεχνικούς του και με δικά του εργαλεία, όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να 

αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχημα θα 

μεταφέρεται  (με  δαπάνες  και  ευθύνη  του  αναδόχου,  εφόσον  η  απόσταση  του  συνεργείου  από  το 

Αμαξοστάσιο  είναι  μεγαλύτερη  των  20χλμ.)  στον  αντίστοιχο  συμφωνηθέντα  χώρο  επισκευής  και 

συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας συμβεί αυτό.   

δ) Λόγω της ιδιαιτερότητας του Δήμου Περάματος σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και του 

πεπαλαιωμένου στόλου, το συνεργείο του ανάδοχου θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 20 

                                                           
35 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. Στο πλαίσιο διαδικασιών 
σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την 
υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της 
αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.  
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι 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 προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες 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. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 
36 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
37 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 
πριν από την τελευταία τριετία    
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χλμ από τον χώρο στάθμευσης οχημάτων του Δήμου Περάματος, ώστε να είναι εφικτή η παρουσία 

εκπροσώπων του Δήμου όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την διάρκεια των επισκευών. 

4.Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

(της παραγράφου 2) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 3), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς38. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες39. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί 

φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 40. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 41. 

Η απόδειξη της στήριξης σε τρίτους θα μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (συμφωνητικό είτε 

υπεύθυνη δήλωση του τρίτου ότι θα εκτελέσει τις εργασίες που θα του ανατεθούν από τον ανάδοχο κλπ) 

ΑΡΘΡΟ 14° Λόγοι απόρριψης προσφορών42 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω,43  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της παρούσης διακήρυξης, 

                                                           
38 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, 
στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
39 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
40 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
41 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
42 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
43 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 

19REQ005251650 2019-07-10



Σελίδα 25 από 51 
 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 

αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: Επιλογή αναδόχου 

Ανάδοχος επιλέγεται αυτός που έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκτέλεση εργασιών και 

στα παρεχόμενα ανταλλακτικά.  

Στην περίπτωση που μεταξύ δύο υποψηφίων αναδόχων υπάρχει διαφοροποίηση στην προσφορά τους μεταξύ 

των ποσοστών εργασιών (παρεχόμενων υπηρεσιών) και ανταλλακτικών και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

οικονομικότερη προσφορά, τότε ανάδοχος επιλέγεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

σύμφωνα με την εξίσωση: 

Παν= 0,35 Χ Π1 +0,65 Χ Π2 

Παν= Ποσοστό ανοιγμένης προσφοράς 

Π1= Ποσοστό έκπτωσης επί των προσφερόμενων εργασιών (Παροχή υπηρεσιών) 

Π2= Ποσοστό έκπτωσης επί των προσφερόμενων ανταλλακτικών 

 

ΑΡΘΡΟ 16°  Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Κυρώσεις- Ρήτρες   

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος44 από 

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

                                                           
44 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει 

χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 

πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

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

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

3. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

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

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων45 

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων περί Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις, περί Χρόνος παράδοσης υλικών, περί Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/201646 οργάνου. 

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

                                                           
45 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
46 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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ΑΡΘΡΟ 17°  Αποδεικτικά μέσα47 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

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

γ του ν. 4412/201648. 

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

σύμφωνα με την παρούσα , οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης ή/και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρο 12 της παρούσης)49. 

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

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

του Άρθρου 12 της παρούσης50. 

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

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν51. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του Άρθρου 12 της παρούσης οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά52: 

                                                           
47 Πρβ. 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   
48 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
49 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
50 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους 
λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
51 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
52 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
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α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο, 

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων53 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της παρούσης, 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 

                                                           
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι 
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
53  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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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 στο Άρθρο 12 της παρούσης. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις του Άρθρου 12 της παρούσης υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

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

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

δ) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών54, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. 

[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 

εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 

30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 

ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 

ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 

έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται 

τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 

                                                           
54 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 

δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 

του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 55.και 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης 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.56 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και 

αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής 

                                                           
55 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
56 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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και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχουν τεθεί57 . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 

του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.58 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δήλωση στην οποία 

αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο 

αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια, δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, 

τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση 

της σύμβασης, αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, 

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: i) δείγματα, 

περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως 

της αναθέτουσας αρχής, ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου 

της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, 

επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα  59 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους60 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 

                                                           
57 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία 
αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο 
άρθρο 2.2.5. 
58 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
59 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
60 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. 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.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 4 του Άρθρου 13 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η απόδειξη της στήριξης 

σε τρίτους θα μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο (συμφωνητικό είτε υπεύθυνη δήλωση του 

τρίτου ότι θα εκτελέσει τις εργασίες που θα του ανατεθούν από τον ανάδοχο κλπ).61 

 

                                                           
61 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέσο 
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ΑΡΘΡΟ 18° ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 

Συντήρησης, Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου  της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Περάματος το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Οικονομική Επιτροπή ή/και 

Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

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

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

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

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

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

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

και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

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

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

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής. 
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2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

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

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22162 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, μπορεί 

δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

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

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

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 

του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

3  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση63  

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

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

                                                           
62 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
63 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 16ο  της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

  

Πέραμα 05/06/2019 

 

 

 

 
 
 

      Ο Συντάξας  Ο Προϊστάμενος Τμήματος                          Θεωρήθηκε 
                               Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                              και μηχανημάτων έργου  Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
 

 

Γιώργος Σπυρόπουλος          Μάρκος Ιωάννου                Μουστάκης  Απόστολος 
ΔΕ Μηχανικών Αυ/των                ΔΕ Οδηγών                 Δρ.Χημικός Μηχανικός 
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Παρακάτω  παρατίθενται  οι  κυριότερες  ενδεικτικές εργασίες  και ενδεικτικών ανταλλακτικών που  
μπορεί  να  προκύψουν  ανά  ομάδα  εργασιών  του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της προσφοράς- 
τιμολογίου της μελέτης.  Η κατηγοριοποίηση σε ομάδες αφορά στην κατηγορία των οχημάτων και δεν 
αποτελεί διαφορετική σύμβαση. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν μόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας προ ΦΠΑ.  

Οι πίνακες  1-5 αφορούν στην εργασία χωρίς ανταλλακτικά ενώ οι πίνακες 6-10  αφορούν ενδεικτικά 

ανταλλακτικά για επιλεγμένους τύπους οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Περάματος 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
ΟΜΑΔΑ Α   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ > 3,5 

ΤΟΝΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ  ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΣΤΟΣ 
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων  380    
Αντικατάσταση Σετ συμπλέκτη (δίσκο-πλατό-ρουλεμάν) με εξαγωγή  
επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων  400    
Αντικατάσταση τσιμούχα σασμάν (εξόδου)  110    
Αντικατάσταση σταυρού κεντρικού άξονα   70    
Αντικατάσταση τσιμούχα διαφορικού (εισόδου)   90    
Αντικατάσταση τρομπάκι υδραυλικού συμπλέκτη άνω   55    
Αντικατάσταση τρομπάκι υδραυλικού συμπλέκτη κάτω (εξωτερικό)   55    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση κεντρικού άξονα   70  
Αντικατάσταση μεσαίας τριβής  50   
Αντικατάσταση τσιμούχας στροφάλου(σασμάν)  380    
Αντικατάσταση τσιμούχας στροφάλου (καθρέφτη)  130    
Ρεγουλάρισμα βαλβίδων (V6)  70    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση μπεκ πετρελαίου (1τεμ)  55    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση τρόμπας πετρελαίου(υψηλής)  110    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση τρόμπας πετρελαίου(χαμηλής)  90    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση μπεκ -τρόμπας  55    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση υπερσυμπιεστή (turbo)  130    
Αντικατάσταση ιμάντες παρελκόμενων  55    
Αντικατάσταση βεντιλατέρ (κομπλέ)  160    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ψυγείο νερού  160    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ψυγείο καλοριφέρ  90    
Αντικατάσταση αντλία νερού  100  
Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού  15   
Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου  15    
Αντικατάσταση φίλτρων αέρος  10    
Αντικατάσταση φίλτρων Υ/Τ  15    
Αντικατάσταση φίλτρων ξηραντήρα  15    
Αλλαγή λαδιών  25    
Αλλαγή βαλβολίνη σασμάν  20    
Αλλαγή βαλβολίνη διαφορικού  35    
Αντικατάσταση φλάντζας ψεφτοκάπακου με μειωτήρες  35    
Αντικατάσταση φλάντζας κάρτερ  55    
Αντικατάσταση εξάτμισης  55    
Αλλαγή βάσης μηχανής  55    
 Εξαγωγή επανατοποθέτηση ρεζερβουαρ και καθαρισμός  110    
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Αντικατάσταση προθέρμανσης  20    
Αντικατάσταση φερμουίτ  55    
Αντικατάσταση μπουζόνια ενός τροχού  35   
Αντικατάσταση τσιμούχας-ρουλεμάν ημιαξονίου  55    
Αντικατάσταση τσιμούχες μειωτήρα τροχού διαφορικού  80    
Αντικατάσταση φυσούνας ενός τροχού  40    
Αντικατάσταση ρεγουλατόρου φρένων ενός τροχού  45    
Αντικατάσταση πιατέλου φυσούνας  20    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ξηραντήρα  20    
Αντικατάσταση μπαλάκι μπάρας τιμονιού  35    
Αντικατάσταση μπάρας τιμονιού  45    
Αντικατάσταση πείρου – δακτυλιδιού ακραξονίου  130    
Εξαγωγή- επανατοποθέτηση κολώνας τιμονιού  65    
Αντικατάσταση τρόμπας υδραυλικού τιμονιού  90    
Αντικατάσταση σωλήνες κυκλώματος υδραυλικού τιμονιού  40    
Αντικατάσταση αμορτισέρ εμπρός  20    
Αντικατάσταση αμορτισέρ πίσω  30    
Αντικατάσταση σούστας  160    
Αντικατάσταση αερόσουστας  45    
Αντικατάσταση σινεμπλόκ πείρου σούστας  45    
Αντικατάσταση σινεμπλόκ ζαμφόρ (κομπλέ)  55    
Ευθυγράμμιση εμπρόσθιου συστήματος  55  
Αντικατάσταση κλειδαριάς πόρτας  35   
Αντικατάσταση γρύλου παραθύρου  35    
Αντικατάσταση μπράτσο καθρέπτη  20    
Ανντικατάσταση προφυλακτήρα εμπρόσθιο  55    
Αντικατάσταση φανάρι εμπρός  15    
Αντικατάσταση φανάρι πίσω  15    
Αντικατάσταση παρμπρίζ  110    
Αντικατάσταση υαλοπίνακα- φινιστρίνι  35    
Αντικατάσταση μοτέρ υαλοκαθαριστήρα  55    
Βάψιμο πόρτας  110    
Φανοποιεία πόρτας  65    
Αντικατάσταση σκαλοπάτι καμπίνας  55    
Αντικατάσταση φτερού εμπρόσθιου  45    
Αντικατάσταση φτερό οπίσθιο  45    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ταμπλό  160  
Αλλαγή στεγανά μπουκάλας μικρής   40  
Αλλαγή στεγανά μπουκάλας μεσαίας   50  
Αλλαγή στεγανά μπουκάλας μεγάλης  80  
Εξαγωγή- επανατοποθέτηση μπουκάλας μικρής  15  
Εξαγωγή- επανατοποθέτηση μπουκάλας μεσαίας  20  
Εξαγωγή- επανατοποθέτηση μπουκάλας μεγάλης  30 
Αντικατάσταση λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας υπερκατασκευής  
(απορριμματοφόρο)  100  
Εργασίες μπορινγκ  300  
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση αντλίας υδραυλικής  60  
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση κομπλέρ  60  
Αντικατάσταση σταυρού άξονα κίνησης αντλίας υδραυλικής  70 
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση υδραυλικού μοτέρ βαρέλας  
(απορριμματοφόρο)  60  
Αντικατάσταση λεπίδας μαχαιριού διαμορφωτή γαιών  100  
Αντικατάσταση λεπίδας κουβά φορτωτή  100  
Αντικατάσταση φανάρι εμπρόσθιο  20    
Αντικατάσταση φανάρι οπίσθιο  15    
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Αντικατάσταση φάρου  15    
Τοποθέτηση προβολέα εργασίας  20    
Αντικατάσταση προθέρμανσης (1 τεμ)  10    
Αντικατάσταση μπουζί (1 τεμ.)  5    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μίζας φορτηγού  40    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση δυναμό φορτηγού  40    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μίζας επιβατικού  30    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση δυναμό επιβατικού  30  

80  
  

Ολική επισκευή μίζας φορτηγού  60   
Μερική επισκευή μίζας φορτηγού  40    
Ολική επισκευή μίζας επιβατικού  60    
Μερική επισκευή μίζας επιβατικού  30    
Ολική επισκευή δυναμό φορτηγού  80    
Μερική επισκευή δυναμό φορτηγού  40    
Ολική επισκευή δυναμό επιβατικού  60    
Μερική επισκευή δυναμό επιβατικού  30    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση κλειδαριάς πόρτας  30    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση διακόπτη φώτων  20    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση διακόπτη υαλοκαθαριστήρων  20    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μοτέρ υαλοκαθαριστήρων φορτηγού  
(κομπλέ)  

35    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μοτέρ υαλοκαθαριστήρων Επιβατικού  
(κομπλέ)  

25    

Αντικατάσταση βαλβίδας στοπ  15  
20  

  
Αντικατάσταση βεντιλατέρ κομπλέ επιβατικού  30   
Αντικατάσταση βεντιλατέρ κομπλέ φορτηγού  40    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση ταμπλό  170    
Έλεγχος και σφράγισμα ταχογράφου (έκδοση πιστοποιητικού)  30    
Εξαγωγή- μπαταρίας  5    
Έλεγχος φόρτιση μπαταρίας  5    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση γρύλου παραθύρου φορτηγού  45    
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση γρύλου παραθύρου επιβατικού  20    
Αντικατάσταση βαλβίδας λαδιού  10    
Αντικατάσταση βαλβίδας όπισθεν  10    
Επισκευή κεντρικής πλακέτας    800   
Επισκευή πλακέτας εντολών   350   
Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας  1200  
Αντικατάσταση πλακέτας  εντολών 500  
Τιμή εργατοώρας  45   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
ΟΜΑΔΑ Β   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5 ΤΟΝΩΝ  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΣΤΟΣ 
Εξαγωγή – επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων  Αντικατάσταση Σετ συμπλέκτη                 250 150  

Αντικατάσταση τσιμούχα σασμάν εξόδου(με κεντρικό άξονα)  40    
Αντικατάσταση σταυρού κεντρικού άξονα  30  

40  
  

Αντικατάσταση τσιμούχα διαφορικού εισόδου(με κεντρικό άξονα)  30   
Αντικατάσταση τρομπάκι συμπλέκτη άνω  30    
Αντικατάσταση τρομπάκι συμπλέκτη κάτω   20    
Αντικατάσταση φούσκας ημιαξονίου  35    
Αντικατάσταση μπιλιοφόρου  40    
Αντικατάσταση μεσαίας τριβής  40    
Αντικατάσταση τρόμπας νερού  60    
Αντικατάσταση ιμάντα παρελκόμενων  30    
Αντικατάσταση τσιμούχας στροφάλου(σασμάν)  150    
Αντικατάσταση τσιμούχας στροφάλου (καθρέφτη)  80    
Αντικατάσταση αντλίας βενζίνης εμβαπτιζόμεη  60    
Αντικατάσταση μπουζί  10    
Αντικατάσταση φλάντζας ψεφτοκάπακου  15    
Αντικατάσταση φλάντζας κάρτερ  40  

30  
  

Αλλαγή βάσης μηχανής  100   
Εξαγωγή επανατοποθέτηση υπερσυμπιεστή (turbo)  120    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ρεζερβουάρ και καθαρισμός  80    
Αντικατάσταση προθέρμανσης (1 τεμ.)  20    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση τρόμπας πετρελαίου  150    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση μπεκ πετρελαίου(1 τεμ.)  45    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ψυγείο νερού  30    
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ψυγείο καλοριφέρ  150    
Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού  5    
Αντικατάσταση φίλτρων βενζίνης  5    
Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου  10    
Αντικατάσταση φίλτρων αέρος  5    
Αλλαγή λαδιών  5    
Αλλαγή βαλβολίνη σασμάν  20  

10  
  

Αλλαγή βαλβολίνη διαφορικού  30   
Ρεγουλάρισμα βαλβίδων  40    
Αντικατάσταση ψυγείου A/C  60    
Αντικατάσταση βάσης σασμαν  30    
Αντικατάσταση σετ τακάκια (ανά άξονα)  20    
Αντικατάσταση σετ φερμουίτ (ανά άξονα)  45    
Εξαγωγή- Επανατοποθέτηση κυλινδράκι (2Χ15)  30    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση σετ δισκόπλακες (2Χ15)  30    
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 Εξαγωγή επανατοποθέτηση ταμπούρα (2Χ20)  40    

Αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών εμπρός  45    

Αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών πίσω  60    

Αντικατάσταση μαρκούτσι φρένων  20  
40  

  

Ολική αλλαγή υγρών φρένων και εξαέρωση  50   

Εξαγωγή επανατοποθέτηση αμορτισέρ εμπρός  40    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση αμορτισέρ πίσω  30    

Αντικατάσταση σούστας  120    

Αντικατάσταση μπαλάκι ψαλιδιού  40    

Αντικατάσταση σινεμπλόκ ψαλιδιού  40    

Αντικατάσταση σινεμπλόκ ζαμφόρ  40    

Αντικατάσταση ακρόμπαρο τιμονιού  20    

Αντικατάσταση ημίμπαρο τιμονιού  30    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση κεμαγιέρας  160    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση αντλίας υδραυλικού τιμονιού  60    

Αντικατάσταση φούσκα κρεμαγιέρας  40    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση κολώνα τιμονιού  60    

Ευθυγράμμιση  40    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση προφυλακτήρα εμπρόσθιου  30  
35  

  

Εξαγωγή επανατοποθέτηση προφυλακτήρα οπίσθιου  30   

Αντικατάσταση κλειδαριάς  30    

Αντικατάσταση γρύλου παραθύρου  40    

Αντικατάσταση παρμπρίζ  80    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση πόρτας  80    

Επισκευή πόρτας  60    

Επισκευή καπώ  45    

Φανοποιία πορτμπαγκάζ  60    

Φανοποιία φτερό  30    

Βάψιμο πόρτας  130    

Βάψιμο καπώ  120    

Βάψιμο φτερό  110    

Βάψιμο πορτμπαγκάζ  110    

Βάψιμο καρότσας  300  
45  

  

Εξαγωγή επανατοποθέτηση μοτέρ υαλοκαθαριστήρα(κομπλέ)  30   

Εξαγωγή επανατοποθέτηση φανάρι εμπρόσθιο  10    

Εξαγωγή επανατοποθέτηση φανάρι οπίσθιο  10    

Αντικατάσταση οπίσθιο παρμπρίζ κολητό  75    

Αντικατάσταση φανάρι εμπρόσθιο  20    

Αντικατάσταση φανάρι οπίσθιο  15    

Αντικατάσταση φάρου  15    

Τοποθέτηση προβολέα εργασίας  20    

Αντικατάσταση προθέρμανσης (1 τεμ)  10    

Αντικατάσταση μπουζί (1 τεμ.)  5    
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Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μίζας φορτηγού  40    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση δυναμό φορτηγού  40    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μίζας επιβατικού  30    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση δυναμό επιβατικού  30  
80  

  

Ολική επισκευή μίζας φορτηγού  60   

Μερική επισκευή μίζας φορτηγού  40    

Ολική επισκευή μίζας επιβατικού  60    

Μερική επισκευή μίζας επιβατικού  30    

Ολική επισκευή δυναμό φορτηγού  80    

Μερική επισκευή δυναμό φορτηγού  40    

Ολική επισκευή δυναμό επιβατικού  60    

Μερική επισκευή δυναμό επιβατικού  30    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση κλειδαριάς πόρτας  30    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση διακόπτη φώτων  20    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση διακόπτη υαλοκαθαριστήρων  20    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μοτέρ υαλοκαθαριστήρων φορτηγού  
(κομπλέ)  

35  
  

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση μοτέρ υαλοκαθαριστήρων Επιβατικού  
(κομπλέ)  

25  
  

Αντικατάσταση βαλβίδας στοπ  15  
 

  

Αντικατάσταση βεντιλατέρ κομπλέ επιβατικού  30   

Αντικατάσταση βεντιλατέρ κομπλέ φορτηγού  40    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση ταμπλό  170    

Έλεγχος και σφράγισμα ταχογράφου (έκδοση πιστοποιητικού)  30    

Εξαγωγή- μπαταρίας  5    

Έλεγχος φόρτιση μπαταρίας  5    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση γρύλου παραθύρου φορτηγού  45    

Εξαγωγή – επανατοποθέτηση γρύλου παραθύρου επιβατικού  20    

Αντικατάσταση βαλβίδας λαδιού  10    

Αντικατάσταση βαλβίδας όπισθεν  10    

Επισκευή κεντρικής πλακέτας    800   

Επισκευή πλακέτας εντολών   350   

Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας  1200  

Αντικατάσταση πλακέτας  εντολών 500  

Τιμή εργατοώρας  45   
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

ΟΜΑΔΑ Γ   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
  
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                             ΚΟΣΤΟΣ 
Αντικατάσταση τακάκια ενός τροχού   45 
Αντικατάσταση δαγκάνας φρένου ενός τροχού   55 
Εξαγωγή επανατοποθέτηση λεβιέ χειρόφρενου   40 
Εξαγωγή επανατοποθέτηση κομπρεσέρ αέρα   100 
Εξαγωγή επανατοποθέτηση κεφαλής κομπρεσέρ αέρα   90 
Εξαγωγή επανατοποθέτηση ρελέ χειρόφρενου   40 
Εξαγωγή επανατοποθέτηση παντόφλας φρένου   80 

Ολική αλλαγή υγρών φρένων και εξαέρωση  
50 

  
Αντικατάσταση μαρκούτσι φρένων  
20  
40  
  
 Εξαγωγή επανατοποθέτηση ταμπούρα (2Χ20)  
40  
  
 

 50 
Τιμή εργατοώρας  
 
 
 

 

  45 

      

      

      

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4  
ΟΜΑΔΑ Δ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ    

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΣΤΟΣ 
Καθαρισμός καρμπυρατέρ  25    

Αλλαγή κυλινδροπίστονου  60    

Αλλαγή φρένων  20    

Γενικό σέρβις  35    

Αλλαγή εξάτμισης  20    

Αλλαγή γρανάζια αλυσίδα  20    

Εξαέρωση φρένων  30  
10  

  

Αλλαγή φερμουίτ  30   

Αλλαγή σέλας  10    

Αλλαγή μπαταρίας  10    

Τιμή εργατοώρας  45    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΟΜΑΔΑ Ε 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 

Επισκευή και ρύθμιση μηχανικού ταχογράφου 100 
Επισκευή και ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχογράφου 100 

Έκδοση βεβαίωσης ταχογράφου 30 
Επισκευή και ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχογράφου με κάρτα 200 

Αναλώσιμα μηχανικού ταχογράφου (το κουτί) 8 
Αναλώσιμα ηλεκτρονικού ταχογράφου (το κουτί) 10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MERCEDES -ACTROS-ATEGO-AXEL 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ACTROS 
 

4750,00 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ATEGO 
 

4200,00 

ΙΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ ACTROS 
 

1250,00 

ΙΜΟΜΠΙΛΑΙΖΕΡ ATEGO 
 

1250,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ACTROS ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
 

2250,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ACTROS ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 
 

960,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ACTROS ΟΠΙΣΘΙΑ 
 

960,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ACTROS ΔΕΞΙΑ 
 

850,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ACTROS ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
 

750,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ATEGO ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
 

2300,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ATEGO ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ 
 

750,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ATEGO ΟΠΙΣΘΙΑ 
 

480,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ATEGO ΔΕΞΙΑ 
 

480,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ATEGO ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
 

190,00 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΑΝΩ 
 

1150,00 

ΜΠΡΙΣΔΙΡΕΚ 
 

660,00 

ΣΕΤ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ 
 

620,00 

ΚΑΤΩ ΑΞΟΝΑΣ 
 

1300,00 

ΚΟΥΤΙ ΣΑΣΜΑΝ 
 

1600,00 

ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ/ΣΑΣΜΑΝ 
 

1100,00 

ΑΡΓΟ/ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ-ΚΟΜΠΛΕΡ & ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ 
 

1320,00 

ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 
 

150,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ IVECO 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΞΟΡ 361LT  170,00 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ D36  30,00 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ATEG.D28  36,00 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕΓ.ΑΞΟΡ.  45,00 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ IVECO  210,00 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ IVECO  215,00 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ IVECO ΠΛΗΡΕΣ  1200,00 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ  1800,00 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ  1350,00 

ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΜΠΛΕ IVECO  290,00  

ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΑΚΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ  585,00  

ΣΑΣΜΑΝ ZTF IVECO  4500,00  

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ TIMKEN IVECO  2850,00  

ΤΙΜΟΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ZTF  3100,00  

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  2800,00  

ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  4000,00  

ΔΙΣΚΟΣ ΕΝ/ΝΟΣ IVECO  850,00  

ΧΕΛΩΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  685,00  

ΧΕΛΩΝΑ ΣΑΣΜΑΝ  385,00  

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  1300,00  

ΜΙΖΑ BOSCH IVECO  1200,00  

ΔΥΝΑΜΟ BOSCH IVECO  750,00  

ΑΞΟΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  920,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD TRANSIT 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €  

       

 ΤΑΚΑΚΙΑ  110,00  

 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ  85,00  

 ΜΟΥΑΓΙΕ ( ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )  175,00  

 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΟΥΑΓΙΕ ( ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )  150,00  

 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  25,00  

 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  40,00  

 ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΟ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ  375,00  

 ΒΟΛΑΝ  1750,00  

 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ-ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ( ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)  165,00  

 ΖΑΜΦΟΡ  195,00  

 ΣΑΣΜΑΝ  1250,00  

 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ ( ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ)  195,00  

 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣΙΟ ( ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )  275,00  

 ΜΠΟΥΖΙ  100,00  

 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  455,00  

 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ( ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )  110,00  

 ΨΑΛΙΔΙ ( ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ )  250,00  

 ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ  210,00  

 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ  270,00  

 ΜΙΖΑ  360,00  

 ΔΥΝΑΜΟ  570,00  

 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ  410,00  

 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ  80,00  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ RENAULT 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 995,00 

ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 6700,00 

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΜΠΙΕΛΩΝ 265,00 

ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΒΑΣΕΩΣ 220,00 

ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 495,00 

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ RENAULT 900,00 

ΣΕΤ ΠΕΙΡΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ 85,00 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 145,00 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140 amber 251,00 

ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 335,00 

ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 370,00 

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1200,00 

ΜΙΖΑ BOSCH 1100,00 

ΔΥΝΑΜΟ 24 VOLT 980,00 

ΔΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΟ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ RENAULT MIDLUM 1200,00 

ΣΕΤ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ FULLER RENAULT 980,00 

ΜΟΥΦΑ 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ 295,00 

ΣΤΑΘΕΡΟ 3ΗΣ 147,00 

ΣΕΤ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΑΣΜΑΝ 75,00 

ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΟΥΡΑΣ ΠΙΣΩ 199,00 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΑΝΩ 1150,00 

ΜΠΡΙΣΔΙΡΕΚ 690,00 

ΣΕΤ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ 610,00 

ΚΑΤΩ ΑΞΟΝΑΣ 1300,00 

ΚΟΥΤΙ ΣΑΣΜΑΝ 1600,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ TOYOTA 32,25 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Κ. ΑΞΟΝΑ ΕΜΠ. 30,24 € 

ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ 31,60 € 

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 1,36 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 61,85 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 23,95 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 63,27 € 

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ 12 bar VOSS 190,78 € 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΜΒ 814 ΜΕΓΑΛΟ 572,00 € 

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑΛ. ΒΑΛΒ. DIG. 1,30 € 
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5.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ –ΔΙΚΥΚΛΩΝ 
 

Στον πίνακα οχημάτων που ακολουθεί , αναφέρονται όλα τα υφιστάμενα οχήματα και μηχανήματα έργου, 

ανάλογα με τον τύπο τους και τον αριθμό πλαισίου τους ώστε να έχει ο ανάδοχος πλήρη γνώση των πιθανών 

εργασιών και ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν, μπορούν όμως να προστεθούν ύστερα από νέες προμήθειες 

του Δήμου Περάματος και νέα οχήματα στις αντίστοιχες ομάδες. 

 

Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΑΡΚΑ 
1η 

ΑΔΕΙΑ 

1 ΚΗΥ 6008 WDB67503215238095 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΡΠΑΓΗ/ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2003 

2 ΚΗΥ 6012 WDB970023IK793631 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2003 

3 ΚΗΗ 6809 VF7231B2215514454 ΒΕΝΖΙΝΗ Μ.ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN-ΕΥΔΑΠ 1998 

4 KHY 6069* WFOCXXGBVCKP07443 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΗΠΩΝ/ΦΟΡΤΗΓΟ FORD 2004 

5 KHY 6065 WDB952503IK935509 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2004 

6 ΚΗΗ 6808 WDB6113671P280176 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

MERCEDES-

ΕΥΔΑΠ 1993 

7 KHH 6806* EGTKFGD21D21932 ΒΕΝΖΙΝΗ Μ.ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN-ΕΥΔΑΠ 1995 

8 ΚΗΗ 6807* VF7233L2215537446 ΒΕΝΖΙΝΗ Μ.ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN-ΕΥΔΑΠ 1998 

9 ΚΗH 8330* ZAPS90AGW00002174 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΔ/ΡΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ PIAGGIO 2018 

10 ΚΗΥ 6070 31805714199918     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 1983 

11 ΚΗΥ 6456* WFOUXXTTPU5G77885 ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ-ΗΜΙΦ/ΓΟ FORD 2006 

12 ΜΕ 92315 VWASBFTL063831477 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΟ/ΑΝΥΨΩΤ. NISSAN/ΗΛΕΚ/ΓΟ 2007 

13 ΚΗΥ 8868* VF7233L2215537320 ΒΕΝΖΙΝΗ Μ.ΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN-ΕΥΔΑΠ 1998 

14 ΚΗΥ 6311* JTEHH20V400280813 ΒΕΝΖΙΝΗ JEER/ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TOYOTA-ΙΧ ΕΠΙΒ. 2004 

15 ΚΗΥ 6430 JAAN1R70L47100370 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ISUZU 2005 

16 ΚΗΥ 6515 VF644AGL000000883 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ RENAULT 2007 

17 ΚΗH 8329 WDB96420010112791 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2018 

18 ΜΕ 114240 JCB3CXCSC01621056 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 2010 

19 KHY 6066 WDB952503IK933329 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 2004 

20 ΚΗΥ 5962 WDB61704315392973 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ MERCEDES 2001 

21 KHO 3614 WDB67401215764455 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1992 

22 ΜΕ 131968 ZCFAILF0202425826 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΑΡΩΘΡΟ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) JOHNSTON/IVECO 2006 

23 ΚΗΗ 7675 WDB67401415238663 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ SHELL-CORAL 2002 

24 ΚΗΟ 4352 WDB675046IK098016 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 1996 

25 ΚΗΟ 4387 XLRTE47W50E363158 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΑΛΙΚΑ DAF 1997 

26 ΜΕ 56572 511699705009     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON 1995 

27 ΒΕΤ 833* MLHJC33A665201881 ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2006 

28 ΒΕΤ 836* MLHJC33A565201886 ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 2006 

29 ΖΡΝ 337 KMYCT100LCX704274 ΒΕΝΖΙΝΗ ΔΙΚΥΚΛΟ DAELIM 2002 

30 ΚΗΙ 6030 YV2E4CAA91B275039 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ VOVLO 2003 

31 ΜΕ 137799 TEBC10AD0JAV0472 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON/ΜΙΚΡΟ 2018 
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Επίσης στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα οχήματα και μηχανήματα έργου κατηγοριοποιημένα ανά ΚΑ 

του τρέχοντος προϋπολογισμού 

Κατηγοριοποίηση οχημάτων του Δήμου ανά ΚΑ 
   

ΟΜΑΔΑ 1 (ΚΑ 10) 

ΚΗΥ 6311 Ι.Χ.Ε TOYΟTA 

ΚΗΗ 6809 Ι.Χ.Φ CITROEN 

ΚΗΗ 6807 Ι.Χ.Φ CITROEN 

ΚΗΥ 8868 Ι.Χ.Φ CITROEN 

KHY 6456 I.X.Φ FORD 

BET 833 MOTO HONDA 

BET 836 MOTO HONDA 

ZΡN 337 MOTO DAELIM 

   

ΟΜΑΔΑ 2 (KA 20) 

ME 56572 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON 

ME 131968 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO 

ME 114240 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 

KHH 8330 ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ PIAGGIO 

ΚΗΥ 5962 ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ MERCEDES 

KHO 4387 ΝΤΑΛΙΚΑ DAF 

KHY 6008 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 

KHY 6012 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 

KHY 6065 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 

KHY 6430 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ ISUZU 

KHY 6515 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ RENAULT 

KHH 8329 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 

KHY 6066 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 

KHO 3614 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 

KHO 4352 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 

ΚΗΙ 6030 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ VOLVO 

ΜΕ 137799 ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON/ΜΙΚΡΟ 

ΟΜΑΔΑ 3 (KA 35) 

ME 92315 ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΟ NISSAN 

ΚΗΥ 6069 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ FORD 

ΚΗΗ 6806 ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 

KHH 6808 ΦΟΡΤΗΓΟ  MERCEDES 

KHY 6070 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 

ΚΗΗ 7675 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 

 

 
  

19REQ005251650 2019-07-10



Σελίδα 51 από 51 
 

 

 

 

 

  

 

  

  6. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  –   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ    
    
    

Για την παροχή της υπηρεσίας:       

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

  
2019 

    
    
    
    
Της επιχείρησης ………………………………………………………………………., έδρα …………....................... .... .....,    
  
οδός ………………………….,   αριθμός…… …… , τηλέφωνο …………………………………., fax …………………….……….       
    
    
    
    
    

Ποσοστό  έκπτωσης  %    επί  του   
πίνακα  

α /α     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     κόστους  ενδεικτικών    εργασιών    και    
ανταλλακτικών     
  
  

1.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
  

    
  

2.   ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   
  

    

        

  
  
         

Ο     Προσφέρων     
(   Σφραγίδα  –   Υπογραφή)     

    
    
     
    
    
        

Ημερομηνία :…………………………………..     
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