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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

 

O Δήμαρχος Αιγάλεω  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσια ανοιχτή διεθνή ηλεκτρονική 
μειοδοτική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα ανάθεσης υπηρεσίας / προμήθειας ειδών όπως 
ορίζεται ακολούθως στην παρούσα, με την προϋπόθεση η προσφορά του να καλύπτει το σύνολο 
των ειδών της κάθε ζητούμενης ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου 
ΑΙΓΑΛΕΩ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ  με στόχο την σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο διάρκειας 36 μηνών.  

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ιερά Οδός 364 & Κάλβου 

Πόλη ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12243 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL302 

Τηλέφωνο 213.2044.800 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
1. promithies@egaleo.gr,  

2. meletes.egaleo@gmail.com  

Αρμόδιος/α για πληροφορίες  

1. Διαδικαστικού τύπου : 

Τμήμα Προμηθειών (1ος Όροφος) 

Ιερά Οδός 364 & Κάλβου  

ΤΚ 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ 

Κα ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΖΟΥ 

Τηλ. 213.2044878 – fax 213.2044880 

email : promithies@egaleo.gr 

2. Τεχνικού τύπου :  

Τμήμα Μελετών & Αποθήκης 

Μικελή 6  - ΤΚ 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 

Κος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΒΩΛΟΣ 

Τηλ. 210.3475734 – fax 210.3479087 

e-mail : meletes.egaleo@gmail.com  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.aigaleo.gr  
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Αιγάλεω  και ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 
συγκεκριμένα  στον Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες  σε τοπικό 
επίπεδο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας   

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι σε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://aigaleo.gr 

 δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):  www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (Α’ 147) και 
των μετέπειτα τροποποιήσεων του και ιδιαίτερα από αυτές του Ν. 4605/19 (Α’ 152) με άρθρα. 43, 
44, 45, όπως ισχύουν σήμερα , με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, 

 

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε 
αυτή  (“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι ο Δήμος Αιγάλεω. Η δαπάνη για την εν  λόγω  σύμβαση 
εκτιμάται ότι θα βαρύνει τις παρακάτω σχετικές πιστώσεις  των αντίστοιχων προϋπολογισμών του 
Δήμου για 36 μήνες συνολικά (Φ.Π.Α. 24%) που αφορούν Κ.Α. Προμήθειας ειδών και Παροχής 
υπηρεσιών : 
 

Κωδικός Περιγραφή 
Σύνολα 
χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Σύνολα με 
Φ.Π.Α. 

10.6263.002 Συντήρηση και επισκευή Λεωφορείων 
12.096,77 15.000,00 

10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων & Οχημάτων Διοικησης 
2.419,35 3.000,00 

10.6671.002 Ανταλλακτικά Λεωφορείων  
12.096,77 15.000,00 

10.6671.003 Ανταλλακτικά δικύκλων και επιβατηγων 
1.209,68 1.500,00 

15.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας 
2.419,35 3.000,00 

15.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6.048,39 7.500,00 
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20.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας 
Καθαριότητας 

399.193,55 495.000,00 

20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  
54.435,48 67.500,00 

20.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
447.580,65 555.000,00 

20.6672.001 
Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή 
αυτοκινούμενων ή μη μηχανημάτων 

139.112,90 172.500,00 

30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   
12.096,77 15.000,00 

30.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
2.419,35 3.000,00 

30.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
48.387,10 60.000,00 

30.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων έργων 
9.677,42 12.000,00 

35.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
6.048,39 7.500,00 

35.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
1.209,68 1.500,00 

35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
42.338,71 52.500,00 

35.6672.002 Ανταλλακτικά μηχανηματος έργου ΜΕ 55903 
6.048,39 7.500,00 

40.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
2.419,35 3.000,00 

40.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πολεδομίας 
2.419,35 3.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΑ 1.209.677,42 1.500.000,00 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 
Με βάση την εκτίμηση των αναγκών και την μέχρι σήμερα εμπειρία, ο χαρακτήρας της παρούσας 
διακήρυξης υπερτερεί του χαρακτήρα «Προμήθειας» κι αυτό αποδεικνύεται και με το σύνολο του 
προϋπολογισμού των Κ.Α. που αφορούν Προμήθεια Ειδών και Παροχής Υπηρεσιών και απαρτίζουν 
τον παραπάνω πίνακα. Δηλαδή :  
 

Κ.Α. Χαρακτήρας Κ.Α.  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. € 
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

10.6671.002 

Κ.Α. Προμήθειας ανταλλακτικών και λοιπών 
ειδών  

886.500,00 59,10% 

10.6671.003 

15.6671.001 

20.6671.001 

20.6672.001 

30.6671.001 

30.6672.001 

35.6671.001 

35.6672.002 

40.6671.001 

10.6263.002 

Κ.Α. Συντήρησης και επισκευής οχημάτων / 
μηχ. έργου κλπ 

613.500,00 40,90% 

10.6263.003 

15.6263.001 

20.6263.001 

20.6264.001 

30.6263.001 

30.6264.001 

35.6263.001 
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35.6264.001 

40.6263.001 

 
Σύνολα 1.500.000,00 100,00% 

 
 
 
Αρχικά για μέρος του έτος 2021 (εκτίμηση ενεργοποίησης συμβάσεων 01.09.2021 ή νωρίτερα), και 
μετέπειτα τις αντίστοιχες που θα προβλεφθούν για τα έτη 2022 - 2023 και ακολούθως για μέρος του 
έτους 2024 (εκτίμηση μέχρι την 31.08.2024 ή μεχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσών) σε σύνολο 
διάρκειας Συμφωνίας 36 μηνών. (Συγκεντρωτικός Πίνακας κατά αύξουσα σειρά Κ.Α. – όλα τα ποσά 
συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%)  
 

Κωδικός Περιγραφή 
4ΜΗΝΟ 

2021 
2022 2023 

8ΜΗΝΟ 
2024 

10.6263.002 Συντήρηση και επισκευή Λεωφορείων 
1.500 5.250 5.250 3.000 

10.6263.003 
Συντήρηση και επισκευή δικύκλων & Οχημάτων 
Διοικησης 

300 1.050 1.050 600 

10.6671.002 Ανταλλακτικά Λεωφορείων  
1.500 5.250 5.250 3.000 

10.6671.003 Ανταλλακτικά δικύκλων και επιβατηγων 
150 525 525 300 

15.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής 
Υπηρεσίας 

300 1.050 1.050 600 

15.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
750 2.625 2.625 1.500 

20.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Υπηρεσίας Καθαριότητας 

49.500 173.250 173.250 99.000 

20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
6.750 23.625 23.625 13.500 

20.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
55.500 194.250 194.250 111.000 

20.6672.001 
Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή 
αυτοκινούμενων ή μη μηχανημάτων 

17.250 60.375 60.375 34.500 

30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   
1.500 5.250 5.250 3.000 

30.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
300 1.050 1.050 600 

30.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6.000 21.000 21.000 12.000 

30.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων έργων 
1.200 4.200 4.200 2.400 

35.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
750 2.625 2.625 1.500 

35.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
150 525 525 300 

35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
5.250 18.375 18.375 10.500 

35.6672.002 Ανταλλακτικά μηχανηματος έργου ΜΕ 55903 
750 2.625 2.625 1.500 

40.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
300 1.050 1.050 600 

40.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
πολεδομίας 

300 1.050 1.050 600 

 
ΣΥΝΟΛΑ 150.000 525.000  525.000 300.000 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-
πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών και πιθανών αναλωσίμων (μηχανών, πλαισίου, υπερκατασκευών 
κ.λ.π.), των οχημάτων / μηχ. έργου του Δήμου Αιγάλεω καθώς και η παροχή των υπηρεσιών πάσης 
φύσεως επισκευής των οχημάτων / μηχ. έργου και των υπερκατασκευών αυτών του Δήμου 
Αιγάλεω σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων, για τις ανάγκες που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών, όπως 
αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήματα: Α΄ «Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές 
Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπόλογισμός - Συγγραφή υποχρεώσεων» της παρούσας. 

Τα προσφερόμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά που προορίζονται για την επισκευή των 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου, των δικύκλων και των υπερκατασκευών οχημάτων, πρέπει να είναι 
ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση 
του οχήματος – υπερκατασκευής και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιημένες προδιαγραφές και 
διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος–υπερκατασκευής, ή ανταλλακτικά 
εφάμιλλης ποιότητας που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά μέρη 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών οχημάτων, υπερκατασκευών και πάντα 
κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής του (ΕΚ 461/2010) και 
άριστης ποιότητάς (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα, δηλαδή απολύτως καινούρια). Σκοπός της 
διακήρυξης είναι η κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγάλεω σε διαθεσιμότητα οχημάτων και 
κυρίως: 

Α) Η εξασφάλιση ικανοποιητικής διαθεσιμότητας ενός μεγάλου ποσοστού ετοιμότητας των 
οχημάτων για τη πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού χρόνου ζωής τους. 

Β) Η εξασφάλιση της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών- αναλωσίμων υλικών στην 
περίπτωση στην οποία η επισκευή των οχημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 
Συνεργείο. Η εκάστοτε προμήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο θα γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 
τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 
3373/390 (ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, 
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί ων το 
άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4493/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β΄489), 
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 
119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξη, του VII 
Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών). 

Γ) Η παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αιτιολογημένα κάθε φορά, 
δεν μπορεί να αποκατασταθεί από το συνεργείο επισκευής που διαθέτει ο Δήμος, ενώ θα 
περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα κάθε φορά ανταλλακτικά. Οι υπηρεσίες επισκευής θα 
ανατίθενται σύμφωνα με τις καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο. Πρόκειται αφενός για 
εξειδικευμένες εργασίες σε μεγάλο εύρος οχημάτων και αφετέρου για εργασίες που εκτελούν 
εξειδικευμένα εργαστήρια που δεν διαθέτει το συνεργείο του Δήμου. Οι εργασίες αυτές τυγχάνει να 
μην μπορούν να εκτελεστούν εντός του συνεργείου του Δήμου είτε λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, 
είτε έλλειψης εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού.  
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Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 
Παραρτήματα: Α΄ «Τεχνική Έκθεση», Β΄ «Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές», Γ΄ 
«Συγγραφή υποχρεώσεων» και Δ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της παρούσας διακήρυξης. 

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

34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες  τους 

50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 

34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα 

1.3.2 Υποδιαίρεση συμφωνίας - πλαίσιο σε τμήματα (ομάδες) 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι 8 τμήματα (ή στο παρόν τεύχος «ομάδες») 
τα οποία αντικατροπτίζουν το ΣΥΝΟΛΟ των οχημάτων / μηχ. έργου που είναι διαθέσιμα στον Δήμο 
Αιγάλεω στην παρούσα χρονική στιγμή.  

 

Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
αριθμος 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΞΙΑ χωρίς 

Φ.Π.Α. 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
ΚΑΔΩΝ 

26 612.903,23 € 760.000,00 € 

2 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - 
ΓΕΡΑΝΟ - ΚΑΛΑΘΙ - ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ 

24 241.935,48 € 300.000,00 € 

3 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

3 20.161,29 € 25.000,00 € 

4 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

17 58.870,97 € 73.000,00 € 

5 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΔΙΚΥΚΛΑ 

4 5.645,16 € 7.000,00 € 

6 
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΣΑΡΩΘΡΑ 

7 96.774,19 € 120.000,00 € 

7 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

6 52.419,35 € 65.000,00 € 

8 

Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & 
Παροχή - Τοποθέτησης - 

Επισκευαστικών Εργασιών ΑΥΤΩΝ για 
ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

αφορά όλο 
τον στόλο 

120.967,74 € 150.000,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΟ 1.209.677,42 € 1.500.000,00 € 
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1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1)  ή και περισσότερα του ενός (1) ή για το σύνολο των 
τμημάτων που περιγράφονται παραπάνω. Οι Προσφορές θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές/απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I του παρόντος τεύχους. Ο μέγιστος αριθμός 
τμημάτων/ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα εφόσον αυτός κριθεί ως 
μειοδότης, ορίζεται σε οκτώ (8) . Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη 
σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα για κάθε ένα από τα τμήματα/ομάδες 
της που αναφέρονται στο 1.3.2  στα οποία  υποδιαιρείται η ανάθεση. Η ολοκλήρωση αυτής της 
διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με έως και οκτώ (8) 
οικονομικούς φορείς, ένα ανά τμήμα. Επίσης,  οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά 
μπορεί να αναλάβει περισσότερα του ενός τμήματα, εφόσον για αυτά κριθεί ως μειοδότης. Σε 
περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων ή φορέων που δεν θα γίνουν 
αποδεκτοί για το σύνολο των τμημάτων της παρ.1.3.2. μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο σε 
λιγότερες ομάδες και όχι για το σύνολο των παραπάνω ομάδων.  

1.3.4 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η μέγιστη ενδεικτική και μη δεσμευτική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των εκτελεστικών 
συμβάσεων που προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ & 
σαράντα δύο λεπτών (1.209.677,42 €) χωρίς ΦΠΑ 24% και ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €) συμπ. ΦΠΑ 24% και αναλύεται ανά Κ.Α. όπως φαίνεται στον πίνακα 
της ενότητας 1.2.  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(36 μήνες) 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 
 

(Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή Επισκευαστικών Εργασιών για 
ΌΛΑ τα οχήματα / μηχ. Έργου του Δήμου  

+ 
Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων με τοποθέτηση & παροχή 

επισκευαστικών εργασιών) 

1.209.677,42 € 

Φ.Π.Α. 24% 290.322,58 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000,00 € 

 

 

Ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας ανταλλακτικών ή υπηρεσιών, είναι 
αδύνατος επειδή δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση των εργασιών (λόγω άγνωστων κάθε φορά 
βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών-
αναλωσίμων, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, 
δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών- υλικών – αναλωσίμων, 
καθώς και το γενικό σύνολο. 

Μόνη δυνατή πρόβλεψη του οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η ενδεικτική 
αξία χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε ευρώ 
ανά ώρα (45€/h άνευ ΦΠΑ) σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο τμήμα «Γ. Πίνακες 
Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής» περί 
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προσδιορισμού μέγιστης χρονικής διάρκειας σε εργατοώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση 
εκάστης εργασίας επισκευής. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ : 45,00 € / h χωρίς Φ.Π.Α. 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν  να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί 
φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές 
συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς 
από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.   

1.3.5  Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται οι τριαντα έξι (36) μήνες  από 
την ημερομηνία υπογραφής της.  

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

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται 
στο Παράρτημα Ι του παρόντος τεύχους 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η Συμφωνία-Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 2.3.1 του 
παρόντος τεύχους.   

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 
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- των άρθρων 43, 44,& 45 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

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

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

 του ν. 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», 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” 

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

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

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

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

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

 του π.δ. 38/ΦΕΚ Α 63/04.05.2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών» 

 του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
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 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Την 1950/20995/02-09-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων της θητείας τους 
με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι τις 02-09-2021. 

 Τa παρακάτω Πρωτογενή Αίτημα για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου 
Αιγάλεω που αφορούν την εκτιμώμενη χρήση της προμήθειας εντός του έτους 2021 (ΑΔΑΜ : 
21REQ008577749 2021-05-10) : 

 με αρ. πρωτ. 16837/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 452  

 με αρ. πρωτ. 16841/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 453 

 με αρ. πρωτ. 16843/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 454  

 με αρ. πρωτ. 16845/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 455  

 με αρ. πρωτ. 16849/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 456 

 με αρ. πρωτ. 16850/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 457  

 με αρ. πρωτ. 16852/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 458  

 με αρ. πρωτ. 16855/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 459 

 με αρ. πρωτ. 16858/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 460  

 με αρ. πρωτ. 16860/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 461  

 με αρ. πρωτ. 16863/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 462 

 με αρ. πρωτ. 16865/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 463  

 με αρ. πρωτ. 16867/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 464  

 με αρ. πρωτ. 16869/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 465 

 με αρ. πρωτ. 16870/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 466  

 με αρ. πρωτ. 16871/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 467  

 με αρ. πρωτ. 16872/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 468  

 με αρ. πρωτ. 16874/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 469 

 με αρ. πρωτ. 16876/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 470  

 με αρ. πρωτ. 16879/10-05-2021 και Κωδ. Αιτήματος 471  

 Τις 

 με Α/Α 619/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17980/1083 ποσού 
1.500,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6263.002 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608111 2021-05-14)  

 με Α/Α 620/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17981/1084 ποσού 
300,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6263.003 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608113 2021-05-14)  
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 με Α/Α 621/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17982/1085 ποσού 
1.500,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6671.002 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608116 2021-05-14) 

  με Α/Α 622/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17983/1086 ποσού 
150,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6671.003 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608122 2021-05-14)  

 με Α/Α 623/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17984/1087 ποσού 
300,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6263.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608124 2021-05-14)  

 με Α/Α 624/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17985/1088 ποσού 
750,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6671.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608130 2021-05-14)  

 με Α/Α 625/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17986/1089 ποσού 
49.500,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608135 2021-05-14)  

 με Α/Α 626/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17987/1090 ποσού 
6.750,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6264.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608139 2021-05-14)  

 με Α/Α 627/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17988/1091 ποσού 
55.500,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6671.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608143 2021-05-14) 

  με Α/Α 628/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17991/1092 ποσού 
17.250,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6672.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608150 2021-05-14)  

 με Α/Α 629/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17992/1093 ποσού 
1.500,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6263.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608155 2021-05-14)  

 με Α/Α 630/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17993/1094 ποσού 
300,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6264.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608162 2021-05-14)  

 με Α/Α 631/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17995/1095 ποσού 
6.000,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6671.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608167 2021-05-14)  

 με Α/Α 632/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17996/1096 ποσού 
1.200,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6672.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608170 2021-05-14)  

 με Α/Α 633/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17997/1097 ποσού 
750,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6263.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608172 2021-05-14) 

 με Α/Α 634/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 17998/1098 ποσού 
150,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6264.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608174 2021-05-14)  

 με Α/Α 635/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 18002/1099 ποσού 
5.250,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6671.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608177 2021-05-14)  

 με Α/Α 636/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 18004/1100 ποσού 
750,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6672.002 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608180 2021-05-14)  

 με Α/Α 637/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 18005/1101 ποσού 
300,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 40.6671.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608186 2021-05-14)  

 με Α/Α 638/14-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 18006/1102 ποσού 
300,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 40.6263.001 (ΑΔΑΜ : 21REQ008608190 2021-05-14)  

Εγκεκριμένα Αιτήματα για την  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  του Δήμου Αιγάλεω 
συνολικού ποσού 150.000,00 (Εγκεκριμένου Ποσού: 150.000,00 Ευρώ για το 2021 και πρόβλεψη : 
1.350.000,00 Ευρώ συνολικά για τα έτη 2022, 2023 και 2024).  

 Την με αρ.  ………………………………………………………… Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 
έγκριση/κατάρτιση των όρων της διακήρυξης της μελέτης και τον τρόπο διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

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

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα προκήρυξη,  στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ./120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013.  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

26/05/2021 

 

ΩΡΑ: 13.00 

30/06/2021 

 

ΩΡΑ: 11:00 π.μ. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/06/2021 και ώρα 11:00  π.μ. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί (ηλεκτρονική αποσφράγιση) µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 4 εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,  δηλαδή  την  06/07/2021  και ώρα 11:00 

π.μ..   

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 
της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»   

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
21/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

[Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: ……………………….] 

Η δημοσίευση της Προκήρυξης της παρούσας Σύμβασης της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 108113  

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

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις εφημερίδες:  

α) Εφημερίδα Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
β) Εφημερίδα Ο ΧΤΥΠΟΣ 

1. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   http://www.aigaleo.gr    
 
1. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006. 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο που ανακηρυχθεί με τη διαδικασία, με την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16). 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα με ΚΗΜΔΗΣ (με ΑΔΑΜ: ………...) 

 η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ: ……………..) όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό τύπο. 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

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

 το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση αμέσως μετά την με 
ηλεκτρονικό τρόπο, αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε, στην ιστοσελίδα 
του Δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ στη διεύθυνση http://www.aigaleo.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 7 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

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. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα 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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα,  χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. Αυτό ισχύει και για τυχόν πιστοποιητικά – βεβαιώσεις που αφορούν 
εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις (πχ. Τεχνικές απαιτήσεις ελαστικών επισώτρων κλπ…) 

 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)1, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

                                                           
1  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018), 
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β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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. 

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

3. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) 
απαιτείται:  

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής, και  
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β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος και από τον σύνδεσµο 
“εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του)  ταυτοποιούµενοι ως εξής:  

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.   

- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

- Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική  

2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική,  σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 
εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή  µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής 
εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 
πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

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

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

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

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

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

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
ανωτέρω (α) έως (στ) περιπτώσεις, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας των παραπάνω παραγράφων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. 
α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον 
αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο 
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.». Αν ο 
οικονομικός φορέας της παρ. 2 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 οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

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.  

 

2.2.3.3. Ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20162,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,3  

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

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

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

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

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

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 4 

                                                           
2

 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. 

3
 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.  

4
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) 

σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,2.2.3.2 γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. 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 . 

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

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

[Κριτήρια Επιλογής] 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 με αντικείμενο που 
σχετίζεται με την συγκεκριμένη προμήθεια 

 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής  
επάρκειας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό: 

Γενικό κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις  

κατ’ ανώτατο όριο (συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης 
των δραστηριοτήτων του) ίσης ή μεγαλύτερης του 100% της συνολικής ενδεικτικής αξίας 
(προϋπολογισμού) της/των ομάδας/ων για τα οποία υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την 
ανωτέρω επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης θα προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά που προσδιορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης χρηματοοικονομικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. Στην 
περίπτωση αυτή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από 
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από το ένα μέλος της ένωσης. 

 

Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Μέση εκτίμηση δαπανών ανά 
έτος (για υπολογισμό κύκλου 

εργασιών) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 

204.301,08 € 

2 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - ΓΕΡΑΝΟ - ΚΑΛΑΘΙ 
- ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ 

80.645,16 € 

3 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

6.720,43 € 

4 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

19.623,66 € 

5 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΔΙΚΥΚΛΑ 

1.881,72 € 

6 
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΣΑΡΩΘΡΑ 

32.258,06 € 
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7 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

17.473,12 € 

8 
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή - 

Τοποθέτησης - Επισκευαστικών Εργασιών ΑΥΤΩΝ 
για ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

40.322,58 € 

 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 

 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (έτη 2018, 2019, 2020) να έχουν εκτελέσει 
τουλάχιστον μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, 
ανάλογες ποσοτικά και ποιοτικά με το ετήσιο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, 
αθροιστικά στο σύνολο της τριετίας, για κάθε Ομάδα του προϋπολογισμού που ο φορέας 
υποβάλλει προσφορά. Δηλαδή, οι ανωτέρω συμβάσεις να ανέρχονται αθροιστικά σε ποσό ίσο 
ή μεγαλύτερο του 100%  με το συνολικό ενδεικτικό ετήσιο προϋπολογισμό της μελέτης για 
κάθε Ομάδα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ειδικότερα και μόνο για την Ομάδα 8. σχετικά με τα Ελαστικά Επίσωτρα, αρκεί και Σύμβαση 
προμήθειας ελαστικών επισώτρων χωρίς απαραίτητα συμπεριλαμβανομένης παροχής 
επισκευαστικών εργασιών.  

 Να διαθέτουν συνεργείο εντός Νομού Αττικής, και σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων (μόνο για την 
ομάδα 8. σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων) με κέντρο το αμαξοστάσιο του Δήμου μας (Μικελή 6 
Αιγάλεω) 

α) με νόμιμη άδεια λειτουργίας σε ισχύ από αρμόδιο νόμιμο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Π.Δ. 78/88 και τις τροποποιήσεις του, 

β) με νόμιμη άδεια εμπορίας – προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων  

γ) ανάλογα µε το αντικείμενο των επισκευών που γίνονται σ’ αυτό να διαθέτει ελάχιστη 
ωφέλιμη επιφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ 78/88 και τις τροποποιήσεις του,  

δ) με κατάλληλο εξοπλισμό, συσκευές και μηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 14  του Π.Δ. 
78/88 και τις τροποποιήσεις του, για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για 
την επισκευή των κατηγοριών των οχημάτων και των υπερκατασκευών της/των ομάδας/ων 
για την/τις οποία/ες συμμετέχουν. 

Ο γεωγραφικός περιορισμός «…εντός Νομού Αττικής, και σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων με κέντρο 
το αμαξοστάσιο του Δήμου μας (Μικελή 6 Αιγάλεω)….» κρίνεται αναγκαίος για την μέιωση των 
νεκρών χρόνων ακινησίας των οχημάτων, καθώς και τον περιορισμό των δαπανών καυσιμών, 
εργατοωρών κλπ. Αναφέρεται δε, μόνο στις συνεργαζόμενες εγκατάστασεις – συνεργεία του 
υποψηφίου οικονομικού φορέα που θα προσφέρονται οι υπηρεσίες της Συμφωνίας – Πλαίσιο, 
και όχι στην έδρα του. 

* Τούτο, σε αντιστοιχία , ενισχύεται και με : 

 την Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 20/2014 όπου κρίθηκε πως ο όρος διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο η παράδοση των 
καυσίμων  θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, οι οποίες θα βρίσκονται απαραιτήτως, εντός των 
ορίων του Δήμου ή όμορων δήμων και δεν θα απέχουν περισσότερο από 5km από το αμαξοστάσιο του Δήμου, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα βλαπτικά στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού ή ότι αντίκειται στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών 
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 την Ελ. Συν. Τμ. VI Απόφαση 4608/2014 όπου κρίθηκε πως περιορισμός των δικαιούμενων συμμετοχής στο διαγωνισμό  
στα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προμηθευτών που δραστηριοποιούνται εντός της  χωρικής  έκτασης του 
Δήμου, που έχει την έννοια της εν γένει επαγγελματικής δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων  στα διοικητικά όρια του 
εν λόγω Δήμου και όχι της εγκατάστασής τους, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος ανεφοδιασμός  των 
οχημάτων και εγκαταστάσεών του,  συνιστά εύλογη προϋπόθεση καταλληλότητας ως προς τη δυνατότητα των 
ενδιαφερομένων να μετάσχουν στο διαγωνισμό και δεν αντιβαίνει στις προαναφερθείσες αρχές της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ε) Να διαθέτουν κινητό συνεργείο άμεσης επέμβασης : 

Θα είναι ικανό για την εξυπηρέτηση των οχημάτων του Δήμου εντός ή εκτός των 
εγκαταστάσεων του, όπου και όποτε ενδεχομένως απαιτηθεί, για αποκατάσταση των βλαβών. 
Το συνεργείο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου καθ’ όλο το 24ώρο και 
οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.  

 

Να υποβληθουν στο Ε.Ε.Ε.Σ. περιγραφές του τεχνικού εξοπλισμού βασικού και κινητού 
συνεργείου καθώς και διεύθυνση εγκατεστημένου (συνεργαζόμενου ή ιδιόκτητου) συνεργείου 

 

 Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον Τεχνικό προσωπικό ανάλογα με την Ομάδα που θα συμμετέχει ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας, έτσι ώστε η τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με το 
αντικείμενο της σύμβασης να μπορεί να προσφερθεί απρόσκοπτα, με πληρότητα τεχνικής 
γνώσης και ποιότητα επισκευαστικών εργασιών όπως και ασφάλεια κατά την εργασία. Για 
παράδειγμα το τεχνικό προσωπικό δύναται να διαθέτει τις ειδικότητες : 

- Μηχανολόγος Μηχανικός 

- Μηχανοτεχνίτης 

- Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός  

- Ηλεκτροσυγκολλητής 

- Φανοποιός 

- Βοηθός  

- Επισκευαστής ελαστικών επισώτρων 

- Υπεύθυνος έλεγχου ποιότητας τεχνικής υποστήριξης 

- …… κλπ  

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Προκείμενου τα συνεργαζόμενα Συνεργεία Επισκεύων να διαθέτουν ικανή δυναμικότητα τεχνικού 
προσώπικου για την κάλυψη των αναγκών που θα παρουσιαστούν, ορισμένες πιθανόν και σε 
ταυτόχρονη ικανοποίηση, απαραίτητα για κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτουν στο δυναμικό τους 
τουλάχιστον 3 άτομα (ή παραπάνω) καθαρά ως τεχνικό προσωπικό, καθένα από τα οποία 
(τουλάχιστον 3) θα έχει διαφορετική τεχνική ειδικότητα.  

Ειδικότερα, για τις ομάδες 1, 2, & 4, εξαιτίας του πλήθους των οχημάτων που περιλαμβάνουν, θα 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5 άτομα (ή παραπάνω) ως τεχνικό προσωπικό, με τουλάχιστον 3 
από αυτά να έχουν διαφορετική τεχνική ειδικότητα.  

Σε περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει σε περισσότερες της μιας ομάδας από τις 
ζητούμενες και ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν, για τα παραπάνω ισχύει η απαίτηση 
τουλάχιστον για 5 άτομα 3 εκ των οποίων να έχουν διαφορετική ειδικότητα.  

 



26 

 

Να υποβληθουν στο Ε.Ε.Ε.Σ. οι ειδικότητες του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο 
συνεργείο του υποψήφιου οικονομικού φορέα όπως και του υπέυθυνου ελέγχου ποιότητας τεχνικής 
υποστήριξης 

 Να διαθέτουν βεβαιώσεις επισκευής από τις κατασκευάστριες εταιρείες  

(μόνο για Ομάδα 1.). 

Ο συμμετέχων για την Ομάδα 1, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση των κατασκευαστών ή 
επίσημων εισαγωγέων – αντιοπροσώπων στη χώρα μας (πλαισίων + υπερκατασκευών) των 
οχημάτων που περιλάμβάνονται στην Ομάδα 1 οι οποίες θα βεβαιώνουν ότι μπορεί να επισκευάσει 
στο συνεργείο του (ή στο συνεργαζόμενο) τα οχήματα (πλάισιο + υπερκατασκευές) της ομάδας που 
λαμβάνει μέρος με την προσφορά του.  

Αυτό ζητείται ειδικότερα για την ομάδα 1, λόγω της εξειδικευμένης φύσης των υπερκατασκευών 
(απορριμματοφόρα – πλυντήρια κάδων) και της σπουδαιότητας – κρισιμότητας της χρήσης των 
οχημάτων αυτών για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας και 
την διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου υπηρεσιών προς τους Δημότες .  

 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα του 
προσωπικού, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες 
απαιτήσεις τεχνικής και  επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα 
τα μέλη της ένωσης ή από το ένα μέλος της ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Να διαθέτουν: 

 Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο που να αφορά τις απαραίτητες 
εργασίες επισκευής και συντήρησης ανάλογα με την ομάδα για την οποία υποβάλλει 
προσφορά, με πιστοποιήσεις που εχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγοχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

 Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο που να αφορά τις απαραίτητες 
εργασίες επισκευής και συντήρησης ανάλογα με την ομάδα για την οποία υποβάλλει 
προσφορά, με πιστοποιήσεις που εχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγοχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και  
επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από 
το ένα μέλος της ένωσης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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 . 

Εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας, θα το δηλώσει 
ρητά με το ΕΕΕΣ. Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. της παρούσης είναι υποχρεωτική και για 
τον τρίτο οικονομικό φορέα. Το χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου ή το σύνολο των Ε.Ε.Ε.Σ. των 
τρίτων, στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται 
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα5 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                           
5

 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
συμφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 
να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

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

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

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,, 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Από το πιστοποιητικό (για την παράγραφο 
2.2.3.2) θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
τους. Θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Το πιστοποιητικό/βεβαίωση (για την παράγραφο 2.2.3.4 
περίπτωση β΄) θα είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση Υπηρεσιών στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει 
κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην 
οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος 
στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία 
έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από 
αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την 
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης 
αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το 
περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί 
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα 
πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 

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 στην 
παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 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 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ 
και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 
 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
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έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

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

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, 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 μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
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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» .και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

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

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

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :  Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών 
των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική 
εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου.  Στην 
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, τα έντυπα Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση περί του ύψους του γενικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων 
ετών. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον 
υπάρχουν, ή τα σχετικά στο προηγούμενο εδάφιο, επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάστημα αυτό. 

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. 
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Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν : 

 Κατάλογο εκτελεσθέντων συμβάσεων με αναφορά στην οικονομική τους αξία, στο χρόνο 
παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
υποψηφίου σε αυτές, συνοδευόμενου από: 

α) Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης ή πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. 

β) Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε 
εφόσον δεν πρ οβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη 
δήλωση βεβαίωση του αποδέκτη της προμήθειας και των υπηρεσιών. 

 Δήλωση με σαφή αναφορά στο/α συνεργείο/α επισκευής που διαθέτουν για την παροχή των 
υπηρεσιών επισκευής, συνοδευόμενης από αντίγραφο των αδειών λειτουργίας αυτού/ών. 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για την 
εκτέλεση των εργασιών θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου 
συνεργείου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της 
εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 

 Δήλωση περί του τεχνικού προσωπικού με σαφή αναφορά στις ειδικότητες του προσωπικού 
που απασχολείται. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:  Τα Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 ισοδύναμά/αναβαθμίσμενα/νεότερα  τους. 

Β.6. 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα 
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων 
εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 
και  
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), 
για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
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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.   

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Το κριτήριο αυτό θα εφαρμοσθεί για κάθε ομάδα στην 
τελική τιμή προσφοράς. Η Συμφωνία-Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του 
μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς 
(παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Ι του 
παρόντος, ήτοι: 

 

Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Μέση Εκτίμηση δαπανών 

ανά έτος ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Συνολική Εκτίμηση 
δαπανών για 3 έτη ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 

204.301,08 € 612.903,23 € 

2 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - ΓΕΡΑΝΟ - 
ΚΑΛΑΘΙ - ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ 

80.645,16 € 241.935,48 € 

3 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

6.720,43 € 20.161,29 € 

4 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

19.623,66 € 58.870,97 € 

5 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΔΙΚΥΚΛΑ 

1.881,72 € 5.645,16 € 

6 
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΣΑΡΩΘΡΑ 

32.258,06 € 96.774,19 € 

7 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

17.473,12 € 52.419,35 € 

8 
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή 

- Τοποθέτησης - Επισκευαστικών Εργασιών 
ΑΥΤΩΝ για ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

40.322,58 € 120.967,74 € 
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Σύνολο 

 
403.225,81 € 1.209.677,42 € 

 Φ.Π.Α. 24% 96.774,19 € 
290.322,58 € 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 € 1.500.000,00 € 

 

Δεδομένου ότι πρόκειται για τη μέθοδο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, δεν είναι γνωστό ούτε αν θα 
ανατεθεί οιαδήποτε ποσότητα σε οιονδήποτε καταρχήν επιλεγέντα οικονομικό φορέα ούτε μάλιστα 
είναι καν γνωστή η τιμή ανά μονάδα που τυχόν θα προσφερθεί και θα συμβασιοποιηθεί κατά το 
στάδιο της εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αφού μετά τη σύναψη της τελευταίας θα 
ακολουθήσουν περαιτέρω διαδικασίες,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.3.2 (επόμενο), 
από τις οποίες θα προκύψουν τελικές πραγματικές προσφορές. 

Η προσφορά θα αφορά τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους (με τις τιμές σε ευρώ €/ανταλλακτικό) των 
επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα 
αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα, και σε δεν 
απαιτείται σε πρώτο στάδιο η κατάθεση των Τιμοκαταλόγων. Στους τιμοκαταλόγους θα τηρείται η 
κωδικοποίηση (PART NUMΒER) του  εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων κάθε κατηγορίας 
(ομάδας του προϋπολογισμού) ή αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή 
(κωδικός εγκεκριμένου-κωδικός κατασκευαστή). Εξαιρούνται τα είδη που δεν διαθέτουν part 
number. Θα αποτελούν ουσιώδες οικονομικό στοιχείο της διαδικασίας και θα λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη σύνταξη των ενδεικτικών αξιών (προϋπολογισμών) των επιμέρους εκτελεστικών 
συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο (δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε τεράστιο αριθμό 
ανταλλακτικών και είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε ξεχωριστό έντυπο).   

 

Οι διαγωνιζόμενοι, θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι οι τιμοκατάλογοι που 

θα χρησιμοποιούν για την εφαρμογή της προσφέρόμενης κατά περίπτωση έκπτωσης, θα είναι οι 

ισχύοντες στην αγορά από τις επίσημες αντιπροσωπείες – κατασκευαστές των οχημάτων.  

 

Οι τιμοκατάλογοι αυτοί δύναται να ελεγχθούν ως προς την πληρότητα τους και τις προσφερόμενες 

τιμές. Σε περίπτωση που, μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστωθεί ότι οι τιμές στους τιμοκαταλόγους 

είναι πολύ υψηλότερες από αυτές της αγοράς (δεν ανταποκρίνονται στους καταλόγους των 

κατασκευαστών), η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην απόρριψη των προσφορών. 

 

Σημείωση : 

Όπου υπάρχει κώλυμα για εύρεση επίσημου τιμοκαταλόγου, (π.χ. παύση λειτουργίας στο παρελθόν 

κατασκευάστριας εταιρείας κλπ), οι συμμετέχοντες, αποδεχόμενοι τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, συναινούν, όπου είναι αναγκαίο, στην προμήθεια εφάμιλλων ή ισοδύναμων 
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ανταλλακτικών απολύτως αχρησιμοποιήτων από το ελεύθερο εμπόριο προκειμενού να καταστεί 

δυνατή η επι μέρους επισκευή του κατά περίπτωση οχήματος.  

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1)  ή και περισσότερα του ενός (1) ή για το σύνολο των 
τμημάτων που περιγράφονται παραπάνω. Οι Προσφορές θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές/απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I του παρόντος τεύχους. 

Ειδικότερα το κριτήριο ανάθεσης ανά ομάδα  προσδιορίζεται είναι το εξής: 

Σε κάθε Ομάδα θα περιλαμβάνονται Επισκευαστικές εργασίες ή/και αναγκαία ανταλλακτικά 
πλαισίων και υπερκατασκευών που αυτή περιέχει.  

Είναι υποχρεωτική η κατάθεση (%) έκπτωσης στις τιμές των ανταλλακτικών και η κατάθεση (%) 

έκπτωσης στην τιμή εργατοώρας που στην παρούσα μελέτη ορίζεται σε 45,00 €.    

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση 
έκπτωση  ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως προκύπτει από την σχέση : ΜΕΣΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή  αποκλεισμού), όπου : β = η (%) 
έκπτωση στα ανταλλακτικά των οχημάτων/μηχανημάτων έργου και  α = η (%) έκπτωση στην τιμή 
εργατοώρας των 45€. 

 

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

 
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την 
ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με 
τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν 
χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του , σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, 
βάσει των δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης  (τιμές αγοράς, δημοσιονομικές 
συνθήκες, ανάγκες φορέα κλπ). 

 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται χωρίς νέα προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο και με κριτήριο συμφερότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται και προσδιορίζονται, σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας-πλαίσιο ανά ομάδα. Η κάθε εκτελεστική σύμβασης θα προκύψει βάσει:  α) των 
δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, β) του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) επί των νέων Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως 
αυτές θα έχουν προκύψει από τις νέες επικαιροποιημένες τιμές από τους επίσημους 
τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων. Το ποσοστό έκπτωσης καθ’όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης δε μεταβάλλεται. Κατά συνέπεια, ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης» θα ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας ως εξής: 

 Για την προμήθεια: βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη τους στη Συμφωνία-Πλαίσιο, τους επίσημους 
τιμοκαταλόγους των αντιπροσωπειών και το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του 
Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή 
του οχήματος λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής 
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Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, σε 
συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο, από τον Ανάδοχο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, σαράντα 
πέντε ευρώ ανά ώρα (45,00 € / h). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα της Διακήρυξης  
(Τεχνική Περιγραφή- Τεχνική Έκθεση – Συγγραφή Υποχρεώσεων) για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων / ομάδων  που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 
οκτώ (8).  
 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  



38 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 
Στήριξης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του ν.4412/2016 για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
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φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) κάνοντας 
χρήση των σχετικών υποδειγμάτων οικονομικής προσφοράς 
 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  
τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.» 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1  
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), ψηφιακά υπογεγραμμένο, όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας – ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ eΕΕΕΣ 
Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που 
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 
(στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. 
56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του 
ν.4412/16 και την διακήρυξη. 
 
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 
να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους 
σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
τους. Σημειώνεται το εξής: 
 
Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 
λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 
περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, 
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 
 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 
δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν 
το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε 
διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το 
εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο 
σχετικό διαγωνισμό. 
Πρβλ τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 
 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf
_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486
624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
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ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 [Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V] 
 

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

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 
συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ. Στην απαίτηση του σύστήματος:  «Έλαβα γνώση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών - Απαιτήσεων που περιγράφονται στο Τεύχος του Διαγωνισμού και στα Σχετικά 
Παραρτήματα αυτού (Μελέτη) του Διαγωνισμού και τα αποδέχομαι πλήρως» στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» 
σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα και θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ». Στη 
στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης στο έγγραφο τεχνική προσφορά . 

Στη συνέχεια το σύστημα παράγει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας θα πρέπει να υπογράψει ψηφιακά και να το αναρτήσει στο φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν τεύχος διαγωνισμού και ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Μελέτη της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα .  

Επιπλέον, του παραπάνω Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς η 
υποχρέωση να συμπεριλάβουν στον (υπο)φάκελο της τεχνικής προσφοράς: 

 

 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο: 
α) ότι τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύουν το Δήμο Αιγάλεω και θα χρησιμοποιούνται στις 
επισκευές, είναι ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του οχήματος – υπερκατασκευής και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιημένες 
προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος –υπερκατασκευής, 
ή ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η 
οποία µπορεί ανά πάσα στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια 
ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών 
οχημάτων-μηχανημάτων – υπερκατασκευών και πάντα κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 
αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής του (ΕΚ 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 
μεταχειρισμένα). 

β) ότι, στην περίπτωση που κάποιο όχημα βρίσκεται ακινητοποιημένο στο χώρο του Δήμου από 
βλάβη και συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Πλαίσιο και κατ’ επέκταση στην εκάστοτε 
Εκτελεστική Σύμβαση, θα μεταφέρεται με ειδικό όχημα και με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου 
στο ορισμένο συνεργείο ή σε ειδικό συνεργείο προς επισκευή. Στα έξοδα θα συμπεριλαμβάνεται 
και το κόστος άλλων οχημάτων που μπορεί να είναι απαραίτητα όπως ειδικοί γερανοί, ειδικό 
όχημα φόρτωσης και εκφόρτωσης του οχήματος, όπως και εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν 
για την ρυμούλκηση μεταφορά (π.χ αποσυναρμολόγηση άξονα κ.λ.π.). και  

 Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) η οποία φέρει υπογραφή σχετικά με τις εγγυήσεις:  



42 

 

 Α) για την καταλληλότητα ή το εφάμιλλο των προσφερόμενων ανταλλακτικών καθώς και 
την καλή λειτουργία αυτών τουλάχιστον για ένα (1)  έτος από την παράδοση τους.  (Θα 
πρέπει να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά των προαναφερθέντων Ομάδων) 

 Β) για την καλή λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) έτους από κάθε επισκευή/ εργασία 
συντήρησης ή εργασία συντήρησης με τοποθέτηση υλικών- ανταλλακτικών οχημάτων ή  
υπερκατασκευών του Δήμου Αιγάλεω. (Θα πρέπει να κατατεθεί με την τεχνική 
προσφορά των προαναφερθέντων Ομάδων). 

 Εξουσιοδοτήσεις, άλλες δηλώσεις, πιστοποιητικά κλπ. που τυχόν αναφέρονται και ζητούνται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Επισημαίνεται ότι τα προς προμήθεια και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα 
φέρουν σήμανση CE. (Αν ο ανάδοχος δεν δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήμανσης CE για 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα που χρησιμοποιεί θα υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους). 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης,  όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι και µε βάση το 
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας 
διακήρυξης,  ως εξής:  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή 
απορρίψεως, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σεμορφή pdf. 

Δεδομένου ότι 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 για τις αντίστοιχες προς παροχή ομάδες/τμήματα 
προσφορές.   

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και 
συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς 
του Παραρτήματος Β, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Επιπλέον, η προσφορά θα αφορά τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους (με τις τιμές σε ευρώ 
€/ανταλλακτικό) των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που 
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αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών όπου αυτό απαιτείται. Στους 
τιμοκαταλόγους θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMΒER) του  εργοστασίου κατασκευής των 
οχημάτων κάθε ομάδας του προϋπολογισμού ή αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον 
κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου-κωδικός κατασκευαστή). Εξαιρούνται τα είδη που δεν 
διαθέτουν part number. Θα αποτελούν ουσιώδες οικονομικό στοιχείο της διαδικασίας και θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των ενδεικτικών αξιών (προϋπολογισμών) των επιμέρους 
εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο (δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε τεράστιο 
αριθμό ανταλλακτικών και είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε ξεχωριστό έντυπο).  Δεν απαιτείται η 
προσκόμιση τους αλλά η προσκόμιση Υπεύθυνη Δήλωσης του Ν.1599/86 ότι οι τιμοκατάλογοι που 
θα χρησιμοποιούν για την εφαρμογή της προσφέρόμενης κατά περίπτωση έκπτωσης, θα είναι οι 
ισχύοντες στην αγορά από τις επίσημες αντιπροσωπείες – κατασκευαστές των οχημάτων. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης (τόσο στο σύνολο όσο και ανα τμήμα/ομάδα) που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην ενότητα ενδεικτικός προϋπολογισμος  -  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα οι προσφέροντες 
πρέπει να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική προσφορά» της ηλεκτρονικής διαδικασίας 
θα υποβληθεί: 

 το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο σε μορφή .pdf και  

Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ. Η καταβολή της αμοιβής του θα γίνεται στην 
Ελλάδα σε ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον παρέχοντα τις υπηρεσίες 
(Ανάδοχο). 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12)  μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 06/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ. ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία προσφορών  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας ζητούν από τους προσφέροντες όταν οι πληροφορίες ή η 
τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλειπείς ή λανθασμένες 
συμπεριλαμβανόμενων εκείνων στο ΕΕΕΣ ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, 
να συμπληρώσουν, να αποσαφηνίσουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 10 ημέρων και όχι μεγαλύτερης των 20 ημερών από την 
ημερομηνια κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.   

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την 
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
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στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
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κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας 
και ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

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

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Γενικά, τυχόν διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και το Π.Δ 
39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04-05- 2017): Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-
πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
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πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η  
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) 
της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ. Επειδή από τα έγγραφα της παρούσης σχετικής παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας 
του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική 
προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 ν. 4412/2016). 
[Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα δεδομένα του παράβολου άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ανά τμήμα της σύμβασης]. 
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Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΞΙΑ χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Παράβολο 
Προδικαστικής 

Προσφυγής 0,50% 
(600 < Π < 15.000) 

1 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 

612.903,23 € 3.064,52 € 

2 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - ΓΕΡΑΝΟ - 
ΚΑΛΑΘΙ - ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ 

241.935,48 € 1.209,68 € 

3 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

20.161,29 € 600,00 € 

4 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

58.870,97 € 600,00 € 

5 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΔΙΚΥΚΛΑ 

5.645,16 € 600,00 € 

6 
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΣΑΡΩΘΡΑ 

96.774,19 € 600,00 € 

7 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

52.419,35 € 600,00 € 

8 
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή - 

Τοποθέτησης - Επισκευαστικών Εργασιών ΑΥΤΩΝ 
για ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

120.967,74 € 604,84 € 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής . 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-
πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της 
συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή 
του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά 
κατ'έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο (μετά από ενημέρωση 
της αναθέτουσας αρχής απ’ όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές 
εκτελεστικές συμβάσεις που σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σε αυτό 
το χρονικό διάστημα). 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι οι τριανταεννέα (39) 
μήνες από την έναρξη της συμφωνίας πλάισιο .  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

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

Όπου αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι για 
δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της κάθε σύμβασης  .  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
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συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο   

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

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

4.3.2 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να υποβάλουν παραγγελίες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 
της συμφωνίας-πλαίσιο και ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά  της 
παραγγελίας (Παράρτημα Ι), ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον Οικονομικό 
φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής 
της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την 
ενδεικτική (προσφερόμενη ανά μονάδα) τιμή με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
Συμφωνία Πλαίσιο.  

Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών τους και είναι 
υποχρεωμένες να υποβάλλουν Παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών του Παραρτήματος Ι  υπό τους 
όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.  

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

4.4 Υπεργολαβία  

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
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νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

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

Σε εκτέλεση συμβατικού όρου μπορεί η σύμβαση να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου 
προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης, εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της 
παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ως και 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου (ανάλωση διαθέσιμων ποσοτήτων και πιστώσεων 
κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης). 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, η οποία θα γίνεται 
τμηματικά (τμηματικές παραδόσεις) σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εφόσον η Επιτροπή 
Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα σχετικά με την ποιότητα και την καταλληλότητα 
αυτών.   

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

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

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
(ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ) 

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

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

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

5.2 Χρόνος παράδοσης υλικών 

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ή να υλοποιήσει τις υπηρεσίες που 
προβλέπονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος τεύχους.  Η παράδοση των υλικών ή η υλοποίηση 
των αντίστοιχων υπηρεσιών – εργασιών συντήρησης υλοποιούνται τμηματικά εντός συμβατικού 
χρόνου. Ο συμβατικός χρόνος της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες (36) μήνες 
από την υπογραφή της. Ο συμβατικός χρόνος της κάθε εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016. 
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5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

5.2.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

5.3  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

5.3.1. H παραλαβή των ανταλλακτικών (υλικών) γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής  διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπικό έλεγχο. Η βεβαίωση των υπηρεσιών καλής εκτέλεσης γίνεται  έπειτα από 
μακροσκοπικό έλεγχο.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

5.3.2 Η παραλαβή των παρεχόμενων εργασιών επισκευών συντηρήσεων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  Η παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής της θα γίνει 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που εμπεριέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος.  

5.3.3 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή 
παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη 
των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  
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5.3.4 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευών δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.  

5.3.5 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

 

5.3.6. Η παραλαβή των υλικών, καθώς και η βεβαίωση  καλής εκτέλεσης  των υπηρεσιών με την 
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων από τις αρμόδιες επιτροπές,  πραγματοποιούνται σε διάστημα 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών.  

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

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

5.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

5.4.4  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 
επισκευών συντηρήσεων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

5.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος – δειγματοληψία – εργαστηριακές εξετάσεις.  

 

5.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Η εγγυημένη λειτουργία ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την παράδοση της προμήθειας κάθε 
ανταλλακτικού ή την παροχή κάθε υπηρεσίας συντήρησης/επισκευής βλάβης ή επισκευής με 
τοποθέτηση υλικών αναλωσίμων ή ανταλλακτικών.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία του αντικειμένου 
της προμήθειας και της επισκευής. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο 
χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού 
και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να 
επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της 
ειδοποίησης της υπηρεσίας. 
 
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. Για την 
παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 
εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δύναται να συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση 
του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
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5.7  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

5.7.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
5.7.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
 
5.7.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης 
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των 
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  
 
 

5.8 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή στην τιμή.  

 

 

5.9  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.9.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και της 
εκτελεστικής σύμβασης που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το Παραρτημα Ι της παρούσης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών 
συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή ή με τους αγοραστές/συμβαλλόμενους 
φορείς στη συμφωνία-πλαίσιο, 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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

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

5.9.3.  Αν οι υπηρεσίες επισκευών συντηρήσεων παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας που ορίζονται στην υλοποίηση της υπηρεσίας ανά φάση, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
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5.10 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Χρόνος παράδοσης υλικών),  
(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 αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

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

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

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

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αρ. Πρωτ. 16766/10-05-2021 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου 
Τ.Κ.12243, Αιγάλεω 
Τηλ. 210.3475734 
e-mail: promithies@egaleo.gr  
Url: www.aigaleo.gr 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

 

 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ  

ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

 

 

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου 
Τ.Κ.12243, Αιγάλεω 
Τηλ. 210.3475734 
e-mail: promithies@egaleo.gr  
Url: www.aigaleo.gr 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ  

ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, CPV : 34300000-0, των απαραίτητων ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων (μηχανών, πλαισίου, υπερκατασκευών κ.λ.π.) & ελαστικών επισώτρων CPV : 34351100-
3,  καθώς και στην παροχή των απαραίτητων επισκευαστικών εργασιών και υπηρεσιών, CPV 
:50118400-9, για την πάσης φύσεως επισκευής των οχημάτων και των υπερκατασκευών αυτών του 
Δήμου Αιγάλεω σε εξωτερικά συνεργεία ή στο συνεργείο του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, για τις ανάγκες που τυχόν προκύψουν κατά τη 
διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών, μέσω σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. 

Η μέθοδος της Συμφωνίας Πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4412/2016), είναι μια συμφωνία που 
συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων 
οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που 
πρόκειται να συναφθούν κατά  τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και 
ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Είναι μια γενική συμφωνία μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών και των οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή όλοι οι 
όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ΄ όλη 
τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. 

Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση και δεν 
αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται 
βάσει των συμφωνιών αυτών. Η Συμφωνία - Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την 
Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η σύναψη 
εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

Η παρούσα Συμφωνία - Πλαίσιο αποτελούμενη προμήθειες και από υπηρεσίες επισκευής 
ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κύριου αντικειμένου το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με 
το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων προμηθειών ή υπηρεσιών είναι η υψηλότερη. 
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Επιλέγεται ως η βέλτιστη λύση διότι από τη φύση του αντικειμένου που πρόκειται να εκτελεστεί, 
προκύπτει ότι τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά-αναλώσιμα υλικά και η παροχή υπηρεσιών για την 
επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αιγάλεω, δεν μπορούν να περιγραφούν με ακρίβεια εξ αρχής 
και κατά είδος αλλά και αριθμό. Οι ακριβείς ποσότητες των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και 
παροχής υπηρεσιών, θα προσμετρούνται, όταν προκύπτουν, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας και θα αποτυπώνονται στις επιμέρους Εκτελεστικές Συμβάσεις που θα συνάπτονται με 
τον Ανάδοχο και θα αποτελούν τη σχετική εντολή προς τον Ανάδοχο. 

Η ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί τη διασφάλιση για τη κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγάλεω σε 
διαθεσιμότητα οχημάτων και κυρίως: 

Α) Η εξασφάλιση ικανοποιητικής διαθεσιμότητας ενός μεγάλου ποσοστού ετοιμότητας των 
οχημάτων για τη πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού χρόνου ζωής τους. 

Β) Η εξασφάλιση της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών- αναλωσίμων υλικών στην 
περίπτωση στην οποία η επισκευή των οχημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 
Συνεργείο. Η εκάστοτε προμήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο θα γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 
τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 
3373/390 (ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975) «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, 
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, περί ων το 
άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4493/24.4.1975 όμοια (ΦΕΚ Β΄489), 
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδ. σχετ. 164/2018, 
119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές της πράξη, του VII 
Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών). 

Γ) Η παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αιτιολογημένα κάθε φορά, 
δεν μπορεί να αποκατασταθεί από το συνεργείο επισκευής που διαθέτει ο Δήμος, ενώ θα 
περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα κάθε φορά ανταλλακτικά. Οι υπηρεσίες επισκευής θα 
ανατίθενται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο διατάξεις, θα 
εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορούν στην επισκευή των βλαβών όλων των 
περιγραφόμενων στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – 
πλαίσιο. Πρόκειται αφενός για εξειδικευμένες εργασίες σε μεγάλο εύρος οχημάτων και αφετέρου 
για εργασίες που εκτελούν εξειδικευμένα εργαστήρια που δεν διαθέτει το συνεργείο του Δήμου. Οι 
εργασίες αυτές δεν μπορούν να αποκατασταθούν από το προσωπικό του Δήμου επειδή λείπει προς 
το παρόν η τεχνογνωσία αλλά και η δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων εργαστηρίων-
συνεργείων. 

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-
πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με τους όρους που θα καθοριστούν 
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 
4412/2016 (Άρθρο 4 παρ. 2 Μεικτές Συμβάσεις), (άρθρο 39 Συμφωνία Πλαίσιο). 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με 
έναν (1)  οικονομικό φορέα ανά ομάδα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ: 

Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 
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Η Συμφωνία-Πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου 
ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο έντυπο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» κι εφόσον 
είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση, τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Περιγραφή, τη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της διακήρυξης. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Άρθρο 6 παρ.5 του ν. 4412/2016): 

Η μέγιστη ενδεικτική και μη δεσμευτική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των εκτελεστικών 
συμβάσεων που προβλέπονται κατά τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 
σαράντα δύο λεπτών (1.209.677,42 €) χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (1.500.000,00 €) συμπ. ΦΠΑ 24%. 

Ο οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας ανταλλακτικών ή υπηρεσιών, είναι 
αδύνατος επειδή δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση των εργασιών (λόγω άγνωστων κάθε φορά 
βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών και ανταλλακτικών-υλικών-
αναλωσίμων, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας, δαπάνη 
του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών- υλικών – αναλωσίμων, καθώς και 
το γενικό σύνολο. 

Η προσφορά θα αφορά τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους (με τις τιμές σε ευρώ €/ανταλλακτικό) των 
επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των ανταλλακτικών που αφορούν στα 
αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών κάθε κατηγορίας ανά ομάδα. Στους 
τιμοκαταλόγους θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMΒER) του εργοστασίου κατασκευής των 
οχημάτων κάθε κατηγορίας (ομάδας του προϋπολογισμού) ή αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων 
από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου-κωδικός κατασκευαστή). Εξαιρούνται τα είδη που 
δεν διαθέτουν part number. Θα αποτελούν ουσιώδες οικονομικό στοιχείο της διαδικασίας και θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των ενδεικτικών αξιών (προϋπολογισμών) των επιμέρους 
εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο (δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε τεράστιο 
αριθμό ανταλλακτικών και είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε ξεχωριστό έντυπο). 

Μόνη δυνατή πρόβλεψη του οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η ενδεικτική 
αξία χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε ευρώ 
ανά ώρα (45€/h άνευ ΦΠΑ) σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο τμήμα «Γ. Πίνακες 
Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής» περί προσδιορισμού 
μέγιστης χρονικής διάρκειας σε εργατοώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση εκάστης εργασίας 
επισκευής. 

Η εκτιμώμενη και δεσμευτική αξία των εκτελεστικών συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να 
υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την 
αναθέτουσα αρχή, θα ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Αναθέτουσας 
Αρχής προς τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/είς και θα προκύπτει σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο «Κριτήριο Ανάθεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων». 

 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται σε οκτώ (8) ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν 
ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών 
και αναλωσίμων, των οχημάτων και των υπερκατασκευών. 

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει ανταλλακτικά και υπηρεσίες μη συγκεκριμένης ποσότητας λόγω 
άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά. Περιλαμβάνει μόνο την κατ’ εκτίμηση, 
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βάσει απολογιστικών στοιχείων της Δ/νσης Καθαριότητας, δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας 
ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών - υλικών – αναλωσίμων. 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας 
προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, 
στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας, σύμφωνα με τους πίνακες οχημάτων – 
υπερκατασκευών του Παραρτήματος Β’ «Τεχνική περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές» της 
παρούσας. 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο αποτελείται από οκτώ (8) ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν 
ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών 
και αναλωσίμων, των οχημάτων και των υπερκατασκευών. Εν δυνάμει λοιπόν θα έχουμε οκτώ 8 
διαφορετικούς αναδόχους. Η μη υποδιαίρεση της κάθε ομάδας έγκειται στο γεγονός της ορθότερης 
και πληρέστερης παρακολούθησης της εκάστοτε Εκτελεστικής Σύμβασης καθώς επίσης και τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Αιγάλεω. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-
2022-2023-2024 με κατ’ εκτίμηση ποσά ως φαίνονται παρακάτω : 

Κωδικός Περιγραφή 
4ΜΗΝΟ 

2021 
2022 2023 

8ΜΗΝΟ 
2024 

10.6263.002 Συντήρηση και επισκευή Λεωφορείων 
1.500 5.250 5.250 3.000 

10.6263.003 
Συντήρηση και επισκευή δικύκλων & Οχημάτων 
Διοικησης 

300 1.050 1.050 600 

10.6671.002 Ανταλλακτικά Λεωφορείων  
1.500 5.250 5.250 3.000 

10.6671.003 Ανταλλακτικά δικύκλων και επιβατηγων 
150 525 525 300 

15.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής 
Υπηρεσίας 

300 1.050 1.050 600 

15.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
750 2.625 2.625 1.500 

20.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
Υπηρεσίας Καθαριότητας 

49.500 173.250 173.250 99.000 

20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
6.750 23.625 23.625 13.500 

20.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
55.500 194.250 194.250 111.000 

20.6672.001 
Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή 
αυτοκινούμενων ή μη μηχανημάτων 

17.250 60.375 60.375 34.500 

30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων   
1.500 5.250 5.250 3.000 

30.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
300 1.050 1.050 600 

30.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
6.000 21.000 21.000 12.000 

30.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων έργων 
1.200 4.200 4.200 2.400 

35.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
750 2.625 2.625 1.500 

35.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
150 525 525 300 

35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
5.250 18.375 18.375 10.500 

35.6672.002 Ανταλλακτικά μηχανηματος έργου ΜΕ 55903 
750 2.625 2.625 1.500 

40.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
300 1.050 1.050 600 
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40.6263.001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
πολεδομίας 

300 1.050 1.050 600 

 
ΣΥΝΟΛΑ 150.000 525.000  525.000 300.000 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τριάντα έξι 
(36) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης 

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης 
Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 
11.Β της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία του 
χρόνου έναρξης. 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Προϊστάμενος  
Τμ. Μελετών & Αποθήκης 

 
 
 

Χαράλαμπος Σβώλος                                                 
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός 

   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ Διοικ/κου Οικ/κου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου 
Τ.Κ.12243, Αιγάλεω 
Τηλ. 210.3475734 
e-mail: promithies@egaleo.gr  
Url: www.aigaleo.gr 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ  

ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης ανταλλακτικών ή επισκευών, κατατάσσονται 
σε οκτώ (8) ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής. Κάθε 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
υποβάλλοντας προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για 
το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας. 

Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο «Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός». 

 

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικος ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικα - συγκεντρωτικός πίνακας 
του συνόλου των οχημάτων – μηχανημάτων έργου που διαθέτει ο Δήμος μας και τις Ομάδες που 
αυτά έχουν κατηγιοριοποιηθεί για την σύναψη της αντιστοιχης συμφωνίας-πλαίσιο (κατανομημενα 
ανά αύξοντα αριθμό Ομάδας και πινακίδας κυκλοφορίας) :  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗΣ   

1ης ΑΔΕΙΑΣ 

Ομάδα για 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

1 ΚΗΗ 1777 MERCEDES 1828 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 

(Φ.Α) 
15/9/2008 1 

2 ΚΗΗ 1778 MERCEDES 1828 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 

(Φ.Α) 
15/9/2008 1 

3 ΚΗΗ 1818 ISUZU NPR75 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 

ΜΙΚΡΗ 
17/12/2008 1 

4 ΚΗΗ 8568 MERCEDES 2635 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 12/2/2001 1 
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5 ΚΗΗ 9155 MERCEDES 
967PKX3-

CRV 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 

14/8/2020 1 

6 ΚΗΙ 6639  DAIMLER 1832 K ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 7/11/2005 1 

7 ΚΗΙ 6640  DAIMLER 930.14 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 7/11/2005 1 

8 ΚΗΙ 8722 ISUZU NGR75 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 26/8/2008 1 

9 ΚΗΟ 4763 MERCEDES 2024 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ  24/2/1994 1 

10 ΚΗΟ 4765 MERCEDES 2024 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ  24/2/1994 1 

11 ΚΗΟ 4818 MERCEDES 2024 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ  19/1/1995 1 

12 ΚΗΟ 4819 MERCEDES 2024 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ  19/1/1995 1 

13 ΚΗΟ 4968 MERCEDES 2635 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 12/2/2001 1 

14 ΚΗΟ 4969 MERCEDES 2635 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 12/2/2001 1 

15 ΚΗΟ 5016 DAIMLER 1823K ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ  23/5/2002 1 

16 ΚΗΟ 5071 DAIMLER 1828 K ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 26/8/2004 1 

17 ΚΗΟ 5072 DAIMLER 1828 K ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 26/8/2004 1 

18 ΚΗΟ 5137 IVECO A1LM01 
ΑΠΟΡ/ΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
23/5/2006 1 

19 ΚΗΟ 5150 IVECO A1LM01 
ΑΠΟΡ/ΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
12/2/2008 1 

20 ΚΗΟ 5199 MERCEDES 1824 K 
ΑΠΟΡ/ΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
21/9/2009 1 

21 ΚΗΟ 5234 DAIMLER 967PKX 
ΑΠΟΡ/ΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
21/9/2016 1 

22 ΜΕ 142518 MAN 
TGL 10-

220 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 28/2/2020 1 

23 ΜΕ 51889 MERCEDES 1314 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 12/3/1998 1 

24 ΜΕ 82119 RENAULT 220DCI ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 8/9/2004 1 

25 KHH 9184 MERCEDES 
AROCS  

963-2-A 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΑ 10/3/2021 1 

26 ΚΗΗ 9177 MERCEDES 
AROCS  

963-2-A 
ΑΠΟΡ/ΡΟ  ΜΥΛΟΣ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 
25/1/2021 1 

27 ΚΗΗ 4796 ISUZU 
NPR75HS

M 
ΦΟΡΤΗΓO ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
19/3/2010 2 

28 ΚΗΗ 5175 NISSAN 
NCL2LCHT

KOFQ4 
ΦΟΡΤΗΓO ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚH ΠΟΡΤΑ 

1/6/2010 2 
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29 ΚΗΗ 5229 NISSAN F24.25.45 
ΦΟΡΤΗΓO ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
30/12/2011 2 

30 ΚΗΗ 8562 FIAT DUCATO ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 5/10/2004 2 

31 ΚΗΗ 8565 MERCEDES ACTROS 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 
4/10/2002 2 

32 ΚΗΟ 4606 MERCEDES 609 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
11/11/1991 2 

33 ΚΗΟ 4638 MERCEDES 508 
ΦΟΡΤΗΓO ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
11/10/1988 2 

34 ΚΗΟ 4821 MERCEDES 1013 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

ΓΕΡΑΝΟΣ 
9/2/1995 2 

35 ΚΗΟ 4867 VW T 4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 16/4/1997 2 

36 ΚΗΟ 4868 VW T 4 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 16/4/1997 2 

37 ΚΗΟ 4877 SCANIA P 94 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 8/7/1997 2 

38 ΚΗΟ 4878 SCANIA P 114 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ 
ΑΡΠΑΓΗ 

8/7/1997 2 

39 ΚΗΟ 4913 MERCEDES 1619 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
26/6/1986 2 

40 ΚΗΟ 4981 VOLVO FLE4X2R 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
17/4/2001 2 

41 ΚΗΟ 4991 MITSUBISHI L200 002 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟ 27/8/2001 2 

42 ΚΗΟ 5017 IVECO 65C15 
ΦΟΡΤΗΓO ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚH ΠΟΡΤΑ 

18/6/2002 2 

43 ΚΗΟ 5018 IVECO 65C15 
ΦΟΡΤΗΓO ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
18/6/2002 2 

44 ΚΗΟ 5029 MERCEDES 1823K ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 27/9/2002 2 

45 ΚΗΟ 5114 MITSUBISHI CANTER ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 2/9/2005 2 

46 ΚΗΟ 5115 VOLVO FL 6 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

ΥΔΡΟΦΟΡΑ 
6/9/2005 2 
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47 ΚΗΟ 5118 VOLVO FM 12 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 
9/7/2001 2 

48 ΚΗΟ 5127 VOLVO 
FM 12 
6X4R 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

22/3/2006 2 

49 ΚΗΟ 5212 NISSAN ATLEON 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

ΓΕΡΑΝΟΣ 
26/5/2011 2 

50 ΜΕ 57820 NISSAN L 80 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
13/5/1999 2 

51 Σε αναμονή  MITSUBISHI FUSO 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΜΕ 

ΑΡΠΑΓΗ 
Σε αναμονή 2 

52 ΚΗΗ 8563 KARSAN 
STAR 
ATAK 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8/5/2019 3 

53 ΚΗΟ 4973 ΜΑΝ SS 400L ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 6/3/2001 3 

54 ΚΗΟ 5077 DAIMLER 413CDI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 26/10/2004 3 

55 ΙΜΝ 2690 FORD 
TRANSIT 

CONNECT 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΒΑΝ 
2017  4 

56 ΚΗΗ 8561 FIAT DOBLO 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΒΑΝ 
18/4/2006 4 

57 ΚΗΙ 3357 SKODA 
FABIA 

COMBI 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 27/11/2011 4 

58 ΚΗΙ 7086 NISSAN PRIMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 4/7/2006 4 

59 ΚΗΙ 9659 KIA 
LD H 

CERATO 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 13/6/2007 4 

60 ΚΗΙ 9660 KIA 
LD H 

CERATO 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 14/6/2007 4 

61 ΚΗΟ 4960 HYUNDAI 
LC 

(ACCENT) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 16/8/2000 4 

62 ΚΗΟ 4961 HYUNDAI 
LC 

(ACCENT) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 16/8/2000 4 

63 ΚΗΟ 4974 CITROEN BERLINGO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 16/3/2001 4 

64 ΚΗΟ 4987 MITSUBISHI LANCER ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 8/6/2001 4 

65 ΚΗΟ 5019 FORD 
FABY 

TRANSIT 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΒΑΝ 
1/7/2002 4 

66 ΚΗΟ 5020 FORD 
FABY 

TRANSIT 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΒΑΝ 
1/7/2002 4 

67 ΚΗΟ 5021 FORD 
FABY 

TRANSIT 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΒΑΝ 
1/7/2002 4 

68 ΚΗΟ 5030 FORD 
FABY 

TRANSIT 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΒΑΝ 
3/10/2002 4 

69 ΚΗΟ 5043 HYUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 17/2/2003 4 
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70 ΚΗΟ 5126 HYUNDAI H-1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 29/9/2005 4 

71 ΚΗΟ 5145 DAEWOO LANOS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 30/11/2007 4 

72 ΖΜΡ 0514 SUZUKI   ΔΙΚΥΚΛΟ 16/10/2000 5 

73 ΖΜΡ 0515 SUZUKI   ΔΙΚΥΚΛΟ 16/10/2000 5 

74 ΟΑΒ 117 PIAGGIO   ΔΙΚΥΚΛΟ 4/1/2008 5 

75 ΟΟΗ 484 PIAGGIO   ΔΙΚΥΚΛΟ 4/1/2008 5 

76 ΜΕ 111846 IVECO 
142A 

101T/CX 
200 

ΣΑΡΩΘΡΟ 26/5/2009 6 

77 ΜΕ 140278 DULEVO 600T ΣΑΡΩΘΡΟ 27/3/2019 6 

78 ΜΕ 140881 AUSA B200H ΣΑΡΩΘΡΟ 25/7/2019 6 

79 ΜΕ 144369 AUSA Β400Η ΣΑΡΩΘΡΟ 23/12/2020 6 

80 ΜΕ 57414 DULEVO 5000 ΣΑΡΩΘΡΟ 18/12/1998 6 

81 ΜΕ 82148 BUCHER CC2020 ΣΑΡΩΘΡΟ 21/9/2004 6 

82 ΜΕ 86790 IVECO ML130E18 ΣΑΡΩΘΡΟ 4/8/2005 6 

83 ΜΕ 142487 JCB 
3CX 10L 

4WS 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

10/12/2019 7 

84 ΜΕ 30693 JCB 3CX-4 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

22/4/1988 7 

85 ΜΕ 42644 JCB 420 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 14/11/1990 7 

86 ΜΕ 51888 FERGUSON 650 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 12/3/1998 7 

87 ΜΕ 55903 JCB 1CX 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

25/2/1997 7 

88 ΜΕ 70562 JCB 416 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3/10/2002 7 

ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 8 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛ. 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΗΣ   

1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥ
Η ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ / 

ΤΥΠΟΣ 

ΧΡΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1 ΖΜΡ 0514 SUZUKI 
 

16/10/2000 
  

SUZUKI ΔΙΚΥΚΛΟ 

 
 

 
2 

ΖΜΡ 0515 SUZUKI 
 

16/10/2000 
  

SUZUKI ΔΙΚΥΚΛΟ 

3 ΙΜΝ 2690 FORD 
TRANSIT 

CONNECT  
WF0SXXWPG

SGS10891 
XWGA FORD 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΝ 
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4 ΚΗΗ 1777 ΜΕRCEDES 1828 15/9/2008 
WDB9575411

V216518 
M 906 LAG A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 
(Φυσικό 
Αέριο) 

5 ΚΗΗ 1778 ΜΕRCEDES 1828 15/9/2008 
WDB9575411

V216427 
M 906 LAG A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 
(Φυσικό 
Αέριο) 

6 ΚΗΗ 1818 ISUZU NPR75 17/12/2008 
JAANPR75H9

7100044 
4HK1/612406 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 
ΜΙΚΡΗ 

7 ΚΗΗ 4796 ISUZU NPR75HSM 19/3/2010 
JAANPR75H9

7100360 
4HK1/ A. KAOYSIS SA 

ΦΟΡΤΗΓO 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

8 ΚΗΗ 5175 NISSAN 
NCL2LCHTK

OFQ4 
1/6/2010 

VWANGFTKO
75023702 

ISBE4 + 140 A. KAOYSIS SA 

ΦΟΡΤΗΓO  
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚH 
ΠΟΡΤΑ 

9 ΚΗΗ 5229 NISSAN F24.25.45 30/12/2011 
VWASHTF249

1062407 
UVL2LJYF24RQ2 A. KAOYSIS SA 

ΦΟΡΤΗΓO 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ ΜΕ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΚΑΔΩΝ 

10 ΚΗΗ 8561 FIAT DOBLO 18/4/2006 
ZFA22300005

404917 
350A1000 FIAT 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΝ 

11 ΚΗΗ 8562 FIAT DUCATO 5/10/2004 
ZFA24400007

481778 
RFL FIAT 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

12 ΚΗΗ 8563 KARSAN STAR ATAK 8/5/2019 
NLNC8EFLA10

001432 
F4AFE412B KARSAN 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

13 ΚΗΗ 8565 ΜΕRCEDES ACTROS 4/10/2002 
WDB9501431

K342631 
OM501LA11/3 A. KAOYSIS SA 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

14 ΚΗΗ 8568 ΜΕRCEDES 2635 12/2/2001 
WDB950142I

K542141 
OM501LA11/2 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

15 ΚΗΗ 9155 
A. KAOYSIS 

SA 

AROCS  
967PKX3-

CRV 
14/8/2020 

W1T9642001
0455385 

OM936LA.6-7 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤ

ΩΝ 
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤ

ΗΡΙΟ 

16 ΚΗΗ 9177 
A. KAOYSIS 

SA 
AROCS  
963-2-A 

25/1/2021 
W1T9642001

0427949 
OM936LA.6-8 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ  
ΜΥΛΟΣ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤ
Α 

17 ΚΗΗ 9184 
A. KAOYSIS 

SA 
AROCS  
963-2-A 

10/3/2021 
W1T9642001

0478667 
OM936LA.6-8 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

18 ΚΗΙ 3357 SKODA 
FABIA 
COMBI 

27/11/2011 
TMBJB16Y02

3312967 
AQW SKODA 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ 

19 ΚΗΙ 6639 DAIMLER 1832 K 7/11/2005 
WDB9320031

L011560 
OM501 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

20 ΚΗΙ 6640 DAIMLER 930.14 7/11/2005 
WDB9301421

L059468 
OM501 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

21 ΚΗΙ 7086 NISSAN PRIMERA 4/7/2006 
SJNBAAP12U

2280582 
QG16 NISSAN 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ 

22 ΚΗΙ 8722 ISUZU NGR75 26/8/2008 
JAAN1R75L77

100363 
4HK1 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

23 ΚΗΙ 9659 KIA 
LD H 

CERATO 
13/6/2007 

KNEFE227275
449706 

G4FC KIA 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 

24 ΚΗΙ 9660 KIA 
LD H 

CERATO 
14/6/2007 

KNEFE227275
449712 

G4FC KIA 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 

25 ΚΗΟ 4606 MERCEDES 609 11/11/1991 
WDB668002I

R029932 
.364906109789

62 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΠΕ/ 
GSR 

CEtype13/7Α 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 
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26 ΚΗΟ 4638 ΜΕRCEDES 508 11/10/1988 
309402-10-

561708 
.314948104304

01 
MERCEDES 

ΦΟΡΤΗΓO 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

27 ΚΗΟ 4763 ΜΕRCEDES 2024 24/2/1994 
WDB656109I

K033126 
.401975107482

88 
A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΜΥΛΟΣ 

28 ΚΗΟ 4765 ΜΕRCEDES 2024 24/2/1994 
WDB656109I

K033245 
.401975107482

92 
A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΜΥΛΟΣ 

29 ΚΗΟ 4818 ΜΕRCEDES 2024 19/1/1995 
WDB656109I

K079085 
.401975107830

76 
A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΜΥΛΟΣ 

30 ΚΗΟ 4819 ΜΕRCEDES 2024 19/1/1995 
WDB656109I

K078749 
.401975107830

79 
A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΜΥΛΟΣ 

31 ΚΗΟ 4821 ΜΕRCEDES 1013 9/2/1995 
380007-14-

491704 
.353944105480

34 
STERN 090 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟΣ 

32 ΚΗΟ 4867 VW T 4 16/4/1997 
WV1ZZZ70ZV

H106832 
.AAC078033 VW 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

33 ΚΗΟ 4868 VW T 4 16/4/1997 
WV1ZZZ70ZV

H076468 
AAC075470 VW 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

34 ΚΗΟ 4877 SCANIA P 94 8/7/1997 
YS2P4X20001

227530 
DSC912L015121

248 
SCANIA 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

35 ΚΗΟ 4878 SCANIA P 114 8/7/1997 
YS2P6X40001

227721 
DSC1179L01411

565 

Π 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΕΒΕ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

ΑΡΠΑΓΗ 

36 ΚΗΟ 4913 ΜΕRCEDES 1619 26/6/1986 
385070-

14349292 
.401914101043

90 
- 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

37 ΚΗΟ 4960 HYUNDAI 
LC 

(ACCENT) 
16/8/2000 

KMHCG51FPY
UO13161 

G4EAX704584 HYUNDAI 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 

38 ΚΗΟ 4961 HYUNDAI 
LC 

(ACCENT) 
16/8/2000 

KMHCG51FPY
UO13165 

G4EAX704601 HYUNDAI 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑ 

39 ΚΗΟ 4968 ΜΕRCEDES 2635 12/2/2001 
WDB950142I

K541879 
OM501LA11/2 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

40 ΚΗΟ 4969 ΜΕRCEDES 2635 12/2/2001 
WDB950142I

K542082 
OM501LA11/2 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

41 ΚΗΟ 4973 ΜΑΝ SS 400L 6/3/2001 
XG9400LSW0

5BO1063 
0549404528H3

11 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

ΑΕΒΕ 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

42 ΚΗΟ 4974 CITROEN BERLINGO 16/3/2001 
VF7MFKFXF6

5283117 
RFX10FS8Y2663

651 
CITROEN 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ 

43 ΚΗΟ 4981 VOLVO FLE4X2R 17/4/2001 
YV2E4CCA21

B273386 
DGB 

ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ 

ΑΕΒΕ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

44 ΚΗΟ 4987 MITSUBISHI LANCER 8/6/2001 
JMBSNCK1AY

U 005160 
4G13BB1604 MITSUBISHI 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ 

45 ΚΗΟ 4991 MITSUBISHI L200 002 27/8/2001 
MMBONK620

1D035180 
4G63 MITSUBISHI 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

46 ΚΗΟ 5016 DAIMLER 1823K 23/5/2002 
WDB9525031

K727270 
OM906LA A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΜΥΛΟΣ 

47 ΚΗΟ 5017 FIAT-IVECO 65C15 18/6/2002 
ZCFC65A0005

373255 
4330-3568283 

Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ 
ΑΕ 

ΦΟΡΤΗΓO  
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚH 
ΠΟΡΤΑ 

48 ΚΗΟ 5018 FIAT-IVECO 65C15 18/6/2002 
ZCFC65A0005

373256 
4330-3568285 

Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ 
ΑΕ 

ΦΟΡΤΗΓO 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ
ΕΝΟ 

49 ΚΗΟ 5019 FORD 
FABY 

TRANSIT 
1/7/2002 

WFOLXXGBFL
2Y72970 

E5FA2Y72970 FORD 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΝ 

50 ΚΗΟ 5020 FORD 
FABY 

TRANSIT 
1/7/2002 

WFOLXXGBFL
2Y72980 

E5FA2Y72980 FORD 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΝ 
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51 ΚΗΟ 5021 FORD 
FABY 

TRANSIT 
1/7/2002 

WFOLXXGBFL
2Y72989 

E5FA2Y72989 FORD 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΝ 

52 ΚΗΟ 5029 ΜΕRCEDES 1823K 27/9/2002 
WDB952503-

1K-727367 
906920-00-

228955 
A. KAOYSIS SA 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

53 ΚΗΟ 5030 FORD 
FABY 

TRANSIT 
3/10/2002 

WFO1XXGBFL
2J17189 

2J17189 FORD 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΑΝ 

54 ΚΗΟ 5043 HYUNDAI MATRIX 17/2/2003 
KMHPM81CP

2U074189 
G4ED2331337 HYUNDAI 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ 

55 ΚΗΟ 5071 DAIMLER 1828 K 26/8/2004 
WDB9525031

K938790 
OM906LA111/4 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

56 ΚΗΟ 5072 DAIMLER 1828 K 26/8/2004 
WDB9525031

K937993 
OM906LA111/2 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΠΡΕΣΣΑ 

57 ΚΗΟ 5077 DAIMLER 413CDI 26/10/2004 
WDB9046631

R305850 
OM611DELA DAIMLER 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

58 ΚΗΟ 5114 MITSUBISHI CANTER 2/9/2005 
TYBFE544B4D

S30909 
4M42 OAT ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 

59 ΚΗΟ 5115 VOLVO FL 6 6/9/2005 
YB2E4CBA52

B309297 
D6B182307 A. KAOYSIS SA 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

60 ΚΗΟ 5118 VOLVO FM 12 9/7/2001 
YV2J40A0X1A

521021 
D12 VOLVO 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

61 ΚΗΟ 5126 HYUNDAI H-1 29/9/2005 
NLJWWH7WP

4Z022965 
G4JS HYUNDAI 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ 

62 ΚΗΟ 5127 VOLVO 
FM 12 
6X4R 

22/3/2006 
YV2JN60D35

A608923 
D 12D420 VOLVO 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ 

63 ΚΗΟ 5137 IVECO A1LM01 23/5/2006 
ZCFA1LJ0202

484832 
F4AE0681BC A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

64 ΚΗΟ 5145 DAEWOO LANOS 30/11/2007 
KLATF48CEXB

356303 
A13SMS070582

B 
DAEWOO 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ 

65 ΚΗΟ 5150 IVECO A1LM01 12/2/2008 
ZCFA1LG0302

509310 
F4AE3681BP A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

66 ΚΗΟ 5199 ΜΕRCEDES 1824 K 21/9/2009 
WDB9525031

L388432 
OM906LAIV/1 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

67 ΚΗΟ 5212 NISSAN ATLEON 26/5/2011 
VWANHTTK0

85056220 
NCH1L0ATK0FQ

4 

ΚΕΣΙΚΙΔΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ  ΥΙΟΙ 

ΟΕ 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟΣ 

68 ΚΗΟ 5234 DAIMLER 967PKX 21/9/2016 
WDB9670071

L939439 
OM934LA62 A. KAOYSIS SA 

ΑΠΟΡ/ΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

69 
ΜΕ 

111846 
JOHNSTON 

142A 
101T/CX 

200 
26/5/2009 

SA92V4CXX93
068894 

56C05024 JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 

70 
ΜΕ 

140278 
DULEVO 600T 27/3/2019 

ZA96000T06J
C38283 

1569473 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 

71 
ΜΕ 

140881 
AUSA B200H 25/7/2019 

UA1M480H0
48082162 

CJD005350 AUSA ΣΑΡΩΘΡΟ 

72 
ΜΕ 

142487 
JCB 

3CX 10L 
4WS 

10/12/2019 
JCB3CX10VK2

737454 
ED3N92DIQ148

15501970 
JCB 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

73 
ΜΕ 

142518 
MAN TGL 10-220 28/2/2020 

WMAN055ZZ
2KY399697 

5,95419E+12 TECMEC AEBE 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 

74 
ΜΕ 

144369 
AUSA Β400Η 23/12/2020 

UA1PLET0047
086038 

CJD005633 AUSA ΣΑΡΩΘΡΟ 

75 ΜΕ 30693 JCB 3CX-4 22/4/1988 333634-P 200387P JCB 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

76 ΜΕ 42644 JCB 420 14/11/1990 524581 
TW50115U8265

04T 
JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

77 ΜΕ 51888 FERGUSON 650 12/3/1998 6500580 
AG3128511791

032B 
FERGUSON ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
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78 ΜΕ 51889 ΜΕRCEDES 1314 12/3/1998 
WDB675033I

K-116844 
.356910374559 

Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ 
ΑΕ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑΔΩΝ 

79 ΜΕ 55903 JCB 1CX 25/2/1997 
SLP1CXSATE0

751347 
687640 JCB 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

80 ΜΕ 57414 DULEVO 5000 18/12/1998 5000A00033 424861 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 

81 ΜΕ 57820 NISSAN L 80 13/5/1999 
VWAL8024Y
WA405420 

MT01324D 
BIZZOCCHI/AUT

EL 165CL 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 

82 ΜΕ 70562 JCB 416 3/10/2002 530241 
AM50684V2540

60J 
JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

83 ΜΕ 82119 RENAULT 220DCI 8/9/2004 
VF644ACA00

0009095 
83M0608520 

Ελληνική 
Βιομηχανία 

Περιβαλλοντικ
ών Συστημάτων 

Α.Ε.Β.Ε. 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΚΑΔΩΝ 

84 ΜΕ 82148 BUCHER CC2020 21/9/2004 
TEB50CC2048

135035 
64B/4-74008 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 

85 ΜΕ 86790 IVECO ML130E18 4/8/2005 
ZCFA1GD020

2435238 
C13300125477 JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 

86 ΟΑΒ 117 PIAGGIO 
 

4/1/2008 
  

PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 

87 ΟΟΗ 484 PIAGGIO 
 

4/1/2008 
  

PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 

88 
Σε 

αναμονή 
έκδοσης 

MITSUBISHI FUSO Σε αναμονή 
TYBFEB71ELD

C07380  
MITSUBISHI 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟΣ 

 

 

Σημειώνεται ότι ο κάθε συμβαλλόμενος, είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην λίστα των 
οχημάτων-μηχανημάτων έργου, τυχόν καινούριο όχημα-μηχάνημα έργου που θα αποκτήσει ο 
Δήμος μας στην κυριότητα τπου ή θα χρησιμοποιεί νόμιμα με εύθυνη συντήρησης και επισκευής 
του, και εννοιολογικά κατατάσσεται στην αντίστοιχη ομάδα που έχει συναφθεί συμφωνία-
πλαίσο, στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης και 
μέχρι την λήξη της κάθε επί μέρους σύμβασης.  

 

Επίσης, για την αρτιότερη και εγκυρότερη υποβολή της οικονομικής προσφοράς εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, είναι δυνατή η επίσκεψη του στον χώρο του αμαξοστασίου της υπηρεσίας 
μας (Μικελή 6 ΑΙΓΑΛΕΩ,  07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ ) προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και να 
σημειώσει επακριβώς τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων / μηχανημάτων έργου 
του στόλου μας με τις υπερκατασευές τους, που ενδεχομένως ο ίδιος χρειάζεται επι τόπου.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗ 

 

Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
4ΜΗΝΟ 

2021 
2022 2023 

8ΜΗΝΟ 
2024 

Αθροισματα 
με Φ.Π.Α. 

1 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
ΚΑΔΩΝ 

76.000 266.000 266.000 152.000 760.000 
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2 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - 
ΓΕΡΑΝΟ - ΚΑΛΑΘΙ - ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ 

30.000 105.000 105.000 60.000 300.000 

3 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

2.500 8.750 8.750 5.000 25.000 

4 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

7.300 25.550 25.550 14.600 73.000 

5 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΔΙΚΥΚΛΑ 

700 2.450 2.450 1.400 7.000 

6 
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΣΑΡΩΘΡΑ 

12.000 42.000 42.000 24.000 120.000 

7 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

6.500 22.750 22.750 13.000 65.000 

8 

Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & 
Παροχή - Τοποθέτησης - 

Επισκευαστικών Εργασιών ΑΥΤΩΝ για 
ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

15.000 52.500 52.500 30.000 150.000 

 
ΣΥΝΟΛΟ 150.000 525.000 525.000 300.000 1.500.000 

 

Επεξήγηση υποδιαίρεσης ομάδων :     

 Ομάδα 1. Εως και 7.  :  

Περιλαμβάνονται Επισκευαστικές Εργασίες με ή χωρίς Προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών για 
όλα τα οχήματα – μηχανήματα έργου που αναφέρονται σε κάθε ομάδα ξεχωριστά  

Υποχρεωτική είναι η σύνδεση των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών των κατασκευαστών 
πλαισίων και υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου ανά ομάδα με την (%) προσφερόμενη 
έκπτωση στα ανταλλακτικά όπως και η κατάθεση (%) έκπτωσης στην τιμή εργατοώρας 45 € που 
αφορά τις επισκευαστικές εργασίες που δίνονται στο Παράρτημα.    

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση 
έκπτωση  ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως προκύπτει από την σχέση :  

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή  αποκλεισμού),  

όπου : β = η (%) έκπτωση στα ανταλλακτικά των υπερκατασκευών και  α = η (%) έκπτωση στην 
τιμή εργατοώρας των 45€. 

 

Ομάδα 8.: Περιλαμβάνονται όλα τα ελάστικά επίσωτρα των οχημάτων όπως αναφέρονται στον 
παρακάτω Πίνακα :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

Ενδεικτική Χρήση (όχι δεσμευτικά) ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(όχι 
δεσμευτική) 

ΤΙΜΗ / ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΑ 

Εκσκαφέας φορτωτής 10,0/75X15,3 2 180,00 € 360,00 € 

Εκσκαφέας φορτωτής  10,5/80X18  2 260,00 € 520,00 € 

Δίκυκλο 100/90-17 4 55,00 € 220,00 € 

Σάρωθρο 10R22,5 4 500,00 € 2.000,00 € 

Δίκυκλο 110/70-16 2 65,00 € 130,00 € 

Φορτωτής (κομπρεσέρ) 11L16SL 1 250,00 € 250,00 € 

Πλυντήριο κάδων 11R22,5 4 390,00 € 1.560,00 € 

Δίκυκλο 110/70/16 2 65,00 € 130,00 € 

Δίκυκλο 120/70-12 2 40,00 € 80,00 € 

Δίκυκλο 120/90-18 2 84,00 € 168,00 € 

Τρίκυκλο 135/80R12 3 80,00 € 240,00 € 

Φορτωτης 12,5-18 8 300,00 € 2.400,00 € 

Δίκυκλο 130/70-12 2 50,00 € 100,00 € 

Δίκυκλο 130/70-16 2 75,00 € 150,00 € 

Φορτηγό διαξονικό (αρπάγη) 13R22,5 12 425,00 € 5.100,00 € 

Σάρωθρο(μικρό) 15,0/6,00-6 4 50,00 € 200,00 € 

Φορτωτής 15,5X25 4 500,00 € 2.000,00 € 

Φορτωτής (κομπρεσέρ) 16,9-24 4 450,00 € 1.800,00 € 

Φορτωτής 17,5-25 4 950,00 € 3.800,00 € 

Επιβατηγό 175/70R13 12 45,00 € 540,00 € 

Επιβατηγό 175/70R14 12 50,00 € 600,00 € 

Εκσκαφέας φορτωτής  18,4/15X26 4 550,00 € 2.200,00 € 

Επιβατηγό 185/65R14 8 60,00 € 480,00 € 

Επιβατηγό 185/65R15 8 60,00 € 480,00 € 

Επιβατηγό 185/70R14 8 70,00 € 560,00 € 

Φορτηγάκι ανοικτό 185/R14 8 70,00 € 560,00 € 

Επιβατηγό 185/75R16 8 130,00 € 1.040,00 € 

Επιβατηγό 195/50R15 8 65,00 € 520,00 € 
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Φορτηγάκι ανοικτό 195/70R15 20 96,00 € 1.920,00 € 

Επιβατηγό 205/60R16 12 120,00 € 1.440,00 € 

Επιβατηγό 205/70R15 12 110,00 € 1.320,00 € 

Φορτηγό διαξονικό 205/75R16 12 120,00 € 1.440,00 € 

Ανυψωτικό 205/75R17,5 12 220,00 € 2.640,00 € 

Επιβατηγό 215/55R16 12 120,00 € 1.440,00 € 

Φορτηγάκι κλειστό 215/75R16 20 160,00 € 3.200,00 € 

Απορριμματοφόρο (πρεσάκι) 215/75R17,5 18 220,00 € 3.960,00 € 

Φορτηγό 225/70R15 20 140,00 € 2.800,00 € 

Σάρωθρο 225/75R10 8 400,00 € 3.200,00 € 

Φορτηγάκι ανοικτό υδραυλική 225/75R16 12 170,00 € 2.040,00 € 

Σάρωθρο 225/75R17,5 8 250,00 € 2.000,00 € 

Σάρωθρο 23X9-10 4 320,00 € 1.280,00 € 

Πλυντήριο κάδων 235/75R17,5 12 280,00 € 3.360,00 € 

Λεωφορείο 245/70R19,5 12 310,00 € 3.720,00 € 

Βυτίο 265/70R19,5 12 300,00 € 3.600,00 € 

Φορτωτής (κομπρεσέρ) 280/70R16 4 220,00 € 880,00 € 

Σάρωθρο 285/70R17,5 8 350,00 € 2.800,00 € 

Απορριμματοφόρο (πρέσα) - Σάρωθρο 285/70R19,5 20 340,00 € 6.800,00 € 

Δίκυκλο 3.00-10 2 34,87 € 69,74 € 

Απορριμματοφόρο (πρέσα) 305/70R19,5 18 420,00 € 7.560,00 € 

Απορριμματοφόρο (πρέσα) 315/70R22,5 18 420,00 € 7.560,00 € 

Απορριμματοφόρο (πρέσα) - Φορτηγό 315/80R22,5 52 430,00 € 22.360,00 € 

Φορτηγό διαξονικό 6,50R16 4 160,00 € 640,00 € 

Σάρωθρο 6,50R10 4 200,00 € 800,00 € 

Δίκυκλο 70/90-17 2 35,00 € 70,00 € 

Πλυντήριο κάδων 9,00R20 4 400,00 € 1.600,00 € 

Γερανός 9R22,5 6 380,00 € 2.280,00 € 

 
  

 

Σύνολο 120.967,74 € 

 
  

 

ΦΠΑ 24% 29.032,26 € 

 
  

 

Σύνολο με ΦΠΑ 150.000,00 € 

 

Υποχρεωτική είναι η κατάθεση προσφερόμενης τιμής μονάδας ανά ελαστικό επίσωτρο και η 
κατάθεση (%) έκπτωσης στην τιμή εργατοώρας 45€.    

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση 
έκπτωση  ανά ώρα εργασίας και τιμής ελαστικών επισώτρων, όπως προκύπτει από την σχέση :  
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ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή  αποκλεισμού),  

όπου : β = η (%) έκπτωση που προκύπτει μεταξύ του συνόλου του προϋπολογισμού προσφοράς 
και του συνόλου του ενδεικτικού  προϋπολογισμού της μελέτης στα ελαστικά επίσωτρα και  α = η 
(%) έκπτωση στην τιμή εργατοώρας των 45€. 

1) Γενικές προδιαγραφές ελαστικών και υποχρεώσεις προμηθευτή 
 

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για καινούρια, πρωτογενή (όχι αναγομωμένα) ελαστικά επίσωτρα 
αρίστης ποιότητας ευρείας κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Ευρώπη με καλή φήμη στην αγορά και 
μπορεί για να ελέγξει τα προσφερόμενα είδη να στείλει αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του 
εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. 

Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι πρόσφατης και ενισχυμένης κατασκευής 
κατάλληλα για χρήση στους κινητήριους ή μη τροχούς του συνόλου των τροχοφόρων του Δήμου 
μας, υψηλών απαιτήσεων για σκληρές συνθήκες εντός πόλεως. Ειδικότερα τα ελαστικά επίσωτρα 
που προορίζονται για απορριμματοφόρα και ανοιχτά φορτηγά θα πρέπει να καλύπτουν στο μέγιστο 
δυνατό τις απαιτήσεις για χρήση σε περιβάλλον εκτός πόλεως και ειδικότερα για χρήση σε 
περιβάλλον ΧΥΤΑ. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους 
κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 
92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92) 
 Τα υπό προμήθεια ελαστικά επίσωτρα θα είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας εντός ζώνης 
Ευρώπης με την επίβλεψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις 
εργοστασίου εντός Ευρώπης ιδίας με αυτό επωνυμίας που θα αναφέρεται επί του ελαστικού. 

Η χώρα προέλευσης των ελαστικών θα είναι από εργοστάσιο παραγωγής των χωρών που 
ασκούν την δραστηριότητα τους με τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου. 

Επί ποινή αποκλεισμού στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν 
απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην 
προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 30-9-92 όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι 
επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται απαραίτητα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας 
και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή 
εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα παραλαμβάνονται από την 
επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται 

Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την 
ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D - 1149 ως 
προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην 
επιφάνεια τους. 

Τα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα  
ETRTO. 

 
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να 

προσκομιστούν τα παρακάτω : 
 Βεβαίωση ποιότητας (φύλλα συμμόρφωσης) ότι τα ελαστικά έχουν κατασκευασθεί βάσει των 
τεχνικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Οργάνωσης Ελαστικών και Ζαντών (ETRTO) και DOT 
όπως πιστοποιείται από την ειδική μόνιμη σήμανση στο πλαίσιο κάθε ελαστικού. 

 Δήλωση του προμηθευτή ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι άριστης ποιότητας, στερούνται 
εργοστασιακών ελαττωμάτων, δεν είναι από αναγόμωση και οι ημερομηνίες κατασκευής τους δεν θα είναι 
μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία της τελικής παραλαβής τους από την αρμόδια 
Επιτροπή του Δήμου. 

 Δήλωση του προμηθευτή ότι συμμορφώνεται με την ETRTO 

 Δήλωση συμμόρφωσης με το Π.Δ. 109 / 05.03.2004 (ΦΕΚ 75Α’/05.03.2004) σχετικά με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων και το 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους 

 Έντυπα κατασκευαστή που θα βεβαιώνουν το επίπεδο θορύβου ανά τύπο (πέλμα) ελαστικού 
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 Βεβαιώσεις ηλεκτροστατικής αντίστασης βάση της οδηγίας WDK 110 Ε.Ε. από τον κατασκευαστή 
για τα ελαστικά απορριμματοφόρων – φορτηγών λόγω ιδιαίτερης χρήσης τους (π.χ. διαστάσεις 315/80R22,5 
, 13R22,5 ,  285/70R19,5 κλπ). 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001:2000 του 
οίκου κατασκευής των ελαστικών, στο οποίο να φαίνονται η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου και 
ο αριθμός πιστοποίησης με πλήρη τα στοιχεία του φορέα που πραγματοποίησε την πιστοποίηση KAI 
επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 14001 του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών. 

 ¨Έγγραφο με το οποίο θα πιστοποιείται ότι συμμετέχει στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  

 Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής Ελαστικών Επισώτρων ελαφρών και βαρέων οχημάτων 
(στην περίπτωση που δεν διαθέτει ο ίδιος Συνεργείο, να προσκομίσει την αντίστοιχη Άδεια Λειτουργίας 
Συνεργείου συνεργαζόμενου με τον μειοδότη, με αντίστοιχες βεβαιώσεις εκατέρωθεν για την συνεργασία 
τους, την αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης και την κάλυψη των ζητουμένων αναγκών της 
παρούσης. 

 
Οι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν σαφώς στην τεχνική προσφορά τους ότι τηρείται ο 

κανονισμός ΕΚ/1222/2009 που ισχύει από 01/11/2012. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η εν λόγω νέα 
ετικετογράφηση των ελαστικών επισώτρων να περιλαμβάνει σύμβολα – σήμανση που θα αφορούν: 
μέτρηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας – κατανάλωση καυσίμων, μέτρηση της πρόσφυσης 
σε βρεγμένο έδαφος, μέτρηση του εξωτερικού θορύβου κύλισης. 

Το υλικό κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα είναι από μίγμα φυσικού - συνθετικού 
καουτσούκ κατάλληλο για τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Ο σκελετός θα αποτελείται από 
δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα 
ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt) , οι οποίες αποτελούνται από 
συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 

Οι στάθμες θορύβου των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα "V" της οδηγίας 2001/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 
27η Ιουνίου 2001. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό 
κανονισμό ΕCE 54 και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτήν η έγκριση (Ε), η χώρα 
έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. 

 
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία κατασκευής (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με 

τους χαρακτήρες DOT και τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) το πολύ έξι (6) μήνες 
παλαιότερη από την ημερομηνία τελικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η 
συνολική ποσότητα κάθε είδους - διάστασης ελαστικού πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού 
οίκου και όχι διαφόρων. Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει 
είναι πρώτης ποιότητος και στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων (για παράδειγμα ρωγμές στα 
πλευρικά τοιχώματα, ατέλειες πλέγματος, διαχωρισμός λινών, ανομοιομορφία διαστάσεων κλπ). 
Εάν κατά την διάρκεια της χρήσης των ελαστικών εμφανιστεί εργοστασιακό ελάττωμα, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Δήμο. Η προσφορά του προμηθευτή πρέπει 
να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των 
ελαστικών επισώτρων. Ο προμηθευτής με την τιμολόγηση του αποδέχεται ότι παρέχει εγγύηση 
ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών για ένα (1) έτος. Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση τα είδη και 
τις τεχνικές περιγραφές των ελαστικών επισώτρων όπως αναγράφονται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
 
Λοιπές υποχρεώσεις μειοδότη : 
 

 Ο μειοδότης υποχρεούται στην πλήρη αντικατάσταση - τοποθέτηση των καινούριων και 
ζυγοσταθμισμένων ελαστικών επισώτρων επί των οχημάτων / μηχανημάτων του Δήμου, χωρίς 
καμία επιπλέον δαπάνη για τον Δήμο σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και εκτός του αμαξοστασίου 
του Δήμου αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την ορθή και ασφαλή αντικατάσταση.  
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 Ο μειοδότης υποχρεούται με βάση το Π.Δ. 109 ΦΕΚ 75/05-03-2004 αρ. 7 παρ. 1α να 
παραλάβει από τον Δήμο ίσο αριθμό ελαστικών επισώτρων που αντικαταστάθηκαν με τον υπό 
προμήθεια αριθμό ή μικρότερο εφόσον ο Δήμος κρίνει διαφορετικά και κρατήσει κάποια από αυτά 
για δευτερεύουσα χρήση (ρεζέρβες – εφεδρικά ανάγκης) 

 

 Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα γίνεται η αντικατάσταση και τοποθέτηση των ελαστικών 
επισώτρων θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατοί όλοι οι απαραίτητοι ελιγμοί ακόμα και 
τριαξονικού φορτηγού οχήματος, και να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των εργαζομένων, 
οδηγών, και περαστικών. Αυτές θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγάλεω και 
ειδικοτέρα, σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ευθεία ακτίνα από το αμαξοστάσιο του Δήμου 
που βρίσκεται επί της οδού Μικελή 6 στο Αιγάλεω. Το παραπάνω έχει να κάνει με το συμφέρον του 
Δήμου από την ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες αλλαγής ελαστικών επισώτρων και δαπανηρή - 
ασύμφορη κίνηση του στόλου σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται μακριά από την περιοχή που 
δραστηριοποιείται ο Δήμος μας 

 
 

2) Ενδεικτικές ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών 
 

Ακολούθως παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές 
ορισμένων ελαστικών επισώτρων ενδεικτικά και ανά διάσταση: 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δείκτης Φορτίου - Λινά Σύμβολο ταχύτητας Αεροστεγές 
10,0-75X15,3 12 λινών - NAI 

10R22,5 144/142 M NAI 

11R22,5 148/145 L/M NAI 

13R22,5 156/150 L/M NAI 

15,5X25 12 λινών - NAI 

17,5-25 16 λινών - NAI 

175/70R13 82 T NAI 

175/70R14 84 T NAI 

18,4/15X26 156 A8 NAI 

185/65R14C 102/100 R NAI 

185/65R15C 102/100 R NAI 

185/75R16C 102/100 R NAI 

195/70R15 104/102 R NAI 

205/70R15 106/104 R NAI 

205/75R16 110/108 R NAI 

205/75R17,5 124/122 M/L NAI 

215/75R16C 113/111 R NAI 

215/75R17,5 126/124 M NAI 

225/75R10C 118/116 P NAI 

225/75R16C 118/116 P NAI 

245/70R19,5 136/134 M NAI 

265/70R19,5 140/138 M NAI 

285/70R19,5 145/143 M NAI 

315/70R22,5 154/148 M/L NAI 

315/80R22,5 156/150 M/L NAI 

6,50R16 108/107 M/L NAI 

70/90-17 38 S OXI 

80/90-17 38 S OXI 

700X15 14 λινών - OXI 
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900R20 140/137 L NAI 

9R22,5 133/131 L NAI 

 

Σημείωση : 

Το πέλμα των ελαστικών για φορτηγά αυτοκίνητα δύναται να διαφέρει μεταξύ εμπρόσθιων και 
οπίσθιων τροχών. Σαν γενικός κανόνας στα εμπρόσθια ελαστικά το πέλμα θα είναι με αυλάκια 
(ίσιο) ενώ τα οπίσθια θα είναι ελαφρώς ημιτρακτερωτού τύπου με τακούνι ασφάλτου 
σύμφωνα με την απαίτηση της υπηρεσίας ανά διάσταση και κατόπιν συνεννοήσεως με τον 
ανάδοχο. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΑΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 

 

Περιγραφή Διαδικασίας Προμήθειας Ανταλλακτικών – Αναλώσιμων Υλικών 

Κάθε όχημα, δίκυκλο, ή υπερκατασκευή που υποστεί βλάβη, θα επισκευάζεται στο συνεργείο του 
Δήμου Αιγάλεω. Η εισαγωγή του στο συνεργείο θα γίνεται με την έκδοση «ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από το Γραφείο Κίνησης των υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγάλεω. Στην εν λόγω «εντολή» αναγράφονται, οι παρουσιαζόμενες εκτιμώμενες βλάβες. 

Το συνεργείο, όταν το όχημα εισαχθεί σε αυτό, υποχρεούται στη τεχνολογική επιθεώρηση, τον 
εντοπισμό των βλαβών, τον προσδιορισμό των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών και τον 
καθορισμό των ανταλλακτικών ή των αναλώσιμων που είναι αναγκαία για την επισκευή τους, 
εκδίδοντας για το σκοπό αυτό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ». 
Αν είναι βλάβη μπορεί να επισκευαστεί, δηλαδή να πραγματοποιηθεί στο συνεργείο του Δήμου, 
τότε κατόπιν αιτήσεως του συνεργείου θα γίνεται η προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών από 
τον ανάδοχο που προέκυψε και με τον οποίο ο Δήμος Αιγάλεω θα έχει συνάψει Συμφωνία Πλαίσιο 
για την προμήθεια αυτών μέσω των Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

Τα προσφερόμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά που προορίζονται για την επισκευή των 
οχημάτων,  των   δίκυκλων  και  των   υπερκατασκευών,  όπως  αναφέρονται  πιο  πάνω,   πρέπει   
να   είναι  ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του  οχήματος  –  υπερκατασκευής  και  τα  οποία  παράγονται  µε  τις  
τυποποιημένες  προδιαγραφές  και  διαδικασίες  που  καθορίζει  ο   κατασκευαστής  του  
οχήματος  –  υπερκατασκευής,  ή  ανταλλακτικά  εφάμιλλης  ποιότητας  που  κατασκευάζονται  
από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία µπορεί  ανά   πάσα  στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα 
ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά µέρη που  χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συναρμολόγηση των σχετικών οχημάτων- υπερκατασκευών και πάντα κατά  την έννοια του  
κανονισμού  ΕΚ  αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής  του  (ΕΚ  461/2010)  και άριστης  ποιότητος 
απολύτως καινούρια (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

Στον ισχύοντα επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα κατατεθεί από κάθε 
διαγωνιζόμενο την ημέρα του διαγωνισμού, θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMBER) του 
εργοστασίου κατασκευής των εν λόγω οχημάτων, δίκυκλων, και υπερκατασκευών, ή 
αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου-κωδικός 
κατασκευαστή). Εξαιρούνται τα είδη που δεν διαθέτουν part Number. Θα αποτελεί ουσιώδες 
οικονομικό στοιχείο της διαδικασίας και θα λαμβάνεται  υπόψη κατά τη σύνταξη των επιμέρους 
ενδεικτικών αξιών των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας-Πλαίσιο (δεδομένου ότι 
αναφερόμαστε σε τεράστιο αριθμό ανταλλακτικών και είναι αδύνατη η καταγραφή τους σε 
ξεχωριστό έντυπο). 
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Οι τιμοκατάλογοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν σε δύο αντίγραφα ηλεκτρονικής μορφής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στην Διεύθυνση Καθαριόττηας & 
Ανακύκλωσης του Δήμου μας και συγκεκριμένα στο Αμαξοστάσιο Δήμου Αιγάλεω που βρίσκεται επί 
της οδού Μικελή 6 στο Αιγάλεω ή σε άλλο τόπο που θα ορίζει η Υπηρεσία. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του 
προμηθευτή. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συγκροτούνται σύμφωνα με την 
παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω Νόμου. 

 

Περιγραφή Διαδικασίας Ανάθεσης Επισκευής σε Ιδιωτικό Συνεργείο 

Για την επισκευή των οχημάτων, δίκυκλων και υπερκατασκευών του Δήμου Αιγάλεω σε ιδιωτικό 
εξωτερικό συνεργείο, η Υπηρεσία θα τηρεί τη διαδικασία όπως παρακάτω: 

Για την επισκευή σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο, οχημάτων του Δήμου που διαθέτει δικό του 
συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, θα απαιτείται ως ουσιώδες δικαιολογητικό της 
πραγματοποιούμενης εκάστοτε επισκευής, η έκδοση «ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Αιγάλεω, το οποίο εκδίδεται κατά την 
εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο του. 

Στην εν λόγω «εντολή» αναγράφονται οι παρουσιαζόμενες εκτιμώμενες βλάβες. Οι βλάβες θα 
διαπιστώνονται ύστερα από τεχνολογική επιθεώρηση του οχήματος με την είσοδο του αυτοκινήτου 
στο συνεργείο. 

Σε περίπτωση που το συνεργείο, λόγω περιορισμένης δυναμικότητας κλπ, αδυνατεί την εν όλω ή εν 
μέρει επισκευή του οχήματος, θα εκδίδει σχετική για το λόγο αυτό βεβαίωση, επαρκώς 
αιτιολογημένη, σύμφωνα με την οποία θα ανατεθούν, με τη σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης, οι 
επισκευαστικές εργασίες σε ιδιωτικό συνεργείο (βάσει της Συμφωνίας Πλαίσιο που θα έχει 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο που έχει προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία). 

Επιπλέον από το συνεργείο του Δήμου εκδίδεται «ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ», με σχετική ένδειξη ότι το όχημα θα εισαχθεί σε ιδιωτικό συνεργείο μετά 
τη σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων από τον Ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς 
λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Δήμο Αιγάλεω, τα οποία θα περιλαμβάνονται 
στην εκάστοτε  Εκτελεστική Σύμβαση, δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές μέρες από την 
εισαγωγή του εκάστοτε οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία εισαγωγής στο συνεργείο 
του Αναδόχου η οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης του οχήματος. 

 

Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

1. Ενδεικτικές Εργασίες Που  Αφορούν Το Πλαίσιο Του Οχήματος - Επισκευή Πλαισίου  

Στην εργασία περιλαμβάνεται, η αφαίρεση του φθαρμένου ή παλαιωμένου εξαρτήματος, η 
επισκευή εάν είναι δυνατόν ή η αντικατάσταση με νέο εξάρτημα και τοποθέτηση και ασφάλιση για 
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πλήρη και καλή λειτουργία του επί του πλαισίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βιβλίο 
κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της ασφάλειας. 

Περιλαμβάνεται και κάθε είδους εργασίας προετοιμασίας για έκδοση πιστοποιητικού όπως 
ταχογράφου, 

Πιστοποιητικού καλής λειτουργίας ανυψωτικού κλπ. 

α) Επισκευή και ρύθμιση με εργασίες τοποθέτησης και εκτοποθέτησης στα κάτωθι μέρη του 
εμπρόσθιου και οπίσθιου συστήματος ήτοι : 

Του ατέρμονα , της κρεμαγέρας, των πείρων, των ακρόμπαρων, των ημιαξονίων, των σταυρών, κάθε 
είδους άξονα μετάδοσης, των ακραξονίων, ρουλεμάν, των μουαγιέ , των δακτυλίων, των ζαμφόρ, 
της γέφυρας, των μπαρών και ράβδων ευθυγράμμισης ή ευστάθειας, τις πλήμνες των τροχών κ.λπ., 
επίσης εργασίες σε διαφορικά , αερόσουστες σούστες αμορτισέρ ελατήρια, πάντα σύμφωνα με το 
βιβλίο κατασκευαστή. 

β) Επισκευή και ρύθμιση κινητήρα ήτοι : 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση κινητήρα, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων, 
τοποθέτηση & εκτοποθέτηση δίσκου πλατώ ρουλεμάν ή του βολάν του κινητήρα, τοποθέτηση & 
εκτοποθέτηση παρελκόμενων (όπως εκκινητής (μίζα), δυναμό ή altenator, αντλίες, ελαίου, 
καυσίμου υδραυλικού, νερού αέρα ή άλλου ψυκτικού μέσου, υπερσυμπιεστές εσωτερικοί, 
εξωτερικοί, intercooler η διάφοροι σερβοκινητήρες ηλεκτρικοί ή υδραυλικοί). 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση αντλίας καυσίμου επισκευή ρύθμιση ή αντικατάσταση, ρύθμιση 
εγχυτήρα-ων καυσίμου, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση πολλαπλής εισαγωγής, του συστήματος 
injection, των μπέκ και καθαρισμός αυτών, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση της πολλαπλής εξαγωγής 
όλων των αισθητήρων, του καταλύτη του συστήματος ψεκασμού adblue και των μπέκ έγχυσης και 
καθαρισμός και ρύθμιση της αντλίας ψεκασμού, Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση άνω καπακιού 
κινητήρα ωστηρίων βαλβίδων του εκκεντροφόρου, (της πιανόλας), τοποθέτηση & εκτοποθέτηση 
καπακιού κεφαλής κυλίνδρων των βαλβίδων των ελατηρίων των οδηγών βαλβίδων καθαρισμός 
εδρών βαλβίδων πλανάρισμα ρεκτιφιέ καπακιού, ρεκτιφιέ κυλίνδρων ή αλλαγή χιτωνίων αλλαγή 
πιστονιών και αμμοβολή αυτών αλλαγή ελατηρίων επισκευή διωστήρα κουζινέτων, κουζινέτων 
στροφάλου , επισκευή στροφαλοθαλάμου στεγανοποίηση αλλαγή τάπας ελαίου φλαντζών 
παρεμβυσμάτων. 

Αλλαγή κάθε είδους ιμάντων κίνησης ή χρονισμού καθώς και αλυσίδων χρονισμού (καδένα) ή 
γραναζωτών τροχών (fiber), των γλυστρών αποστατών κάθε είδους ρυθμιστών κ.λ.π. 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση του ηλεκτρικού συστήματος, των πλεξούδων καλωδίων,κ.λ.π. 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση εξαρτημάτων του συστήματος ψύξης του ψυγείου ελαστικών 
μεταφοράς (κολάρων), του θερμοστάτη, των βαλβίδων πιέσεως ελαίου ή θερμοστατικών βαλβίδων 
, όλων των καλωδιώσεων των αισθητήρων παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα προς τον 
εγκέφαλο ή την κονσόλα του οδηγού και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας έκδοσης 
πιστοποιητικού. 

γ) Επισκευή και ρύθμιση συστήματος πέδησης με τις εργασίες τοποθέτηση & εκτοποθέτηση 
πλακιδίων τριβής (τακάκια), δισκοπλακών, θερμουί σιαγόνων κυλίνδρων εμβόλων εξαεριστικών 
στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων και ελαστικών, των ταμπούρων των ελαστικών σωλήνων 
πιέσεως (μαρκούτσια), το σύστημα υποβοήθησης πέδησης ήτοι σέρβο των αερόφρενων των 
βαλβίδων του δοχείου αέρα των αντλιών των φίλτρων και αφυγραντήρων, τοποθέτηση & 
εκτοποθέτηση των εξαρτημάτων του συστήματος μόνιμης πέδησης, κάθε είδους ντίζες μηχανισμοί 
έκτασης ρύθμισης βαλβίδες ηλεκτρικών πνευματικών ή υδραυλικών κυκλωμάτων τοποθέτηση & 
εκτοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας abs, ecr, acs κ.λ.π., περιλαμβάνεται και  η εργασία κάθε 
είδους πάντα σύμφωνα με το βιβλίο κατασκευαστή και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας 
έκδοσης πιστοποιητικού. 
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δ) Επισκευή και ρύθμιση διαφορικού ήτοι : 

Τοποθέτηση & εκτοποθέτηση διαφορικού, τοποθέτηση & εκτοποθέτηση άξονα μετάδοσης κίνησης, 
των σταυρών, της μεσαίας τριβής. 

Επίσης η επισκευή διαφορικού με αλλαγή γραναζιών κορώνα πηνίο, τσιμούχες φλάντζες κ.λ.π. 

ε) Επισκευή τοποθέτηση & εκτοποθέτηση καθώς και κάθε ρύθμιση ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
αντικατάσταση καλωδιώσεων και των λαμπτήρων και των φανών και των εξαρτημάτων τους 
όπως φωτιστικών στάθμευσης πορείας, διασταυρώσεων, στοπ, αλλαγής κατεύθυνσης φλας, φίσες, 
φάροι, μοτέρ θέρμανσης κλιματισμού, αλλαγή μάκτρων και ελαστικών υαλοκαθαριστήρων , 
ηλεκτρονικών εγκεφάλων, καθώς και της καλωδίωσης από και προς οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου 
αισθητήρα ή σερβομηχανισμών συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ηλεκτρικής κλειδαριάς και 
του σερβομηχανισμού κίνησης των καθρεπτών Επίσης το μόνιτορ και η κάμερα καθώς και οι 
καλωδιώσεις της οπίσθιας κάμερας ελέγχου, επίσης αλλαγή ή επισκευή διακοπτών, αλλαγή των 
ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα οργάνων και των καλωδιώσεων των ταχογράφων , σε περίπτωση 
που το όχημα μηχάνημα διαθέτει τεχνολογία BUS επισκευή και ο προγραμματισμός όλων των 
εξαρτημάτων διευθυνσιοδότησης καλωδιώσεων ρελέ εγκεφάλων κ.λ.π. 

Επίσης η αντικατάσταση ρύθμιση καλωδιώσεων της ασυρμάτου επικοινωνίας CB της οπτικής και 
ηχητικής σήμανσης θέσης και κινδύνου. 

Εργασίες τοποθέτησης και εκτοποθέτησης κεντρικής ηλεκτρικής κλειδαριάς του οχήματος απλής ή 
immobilizer καθώς και εργασίες αντιγραφής των κλειδιών απλών και immobilizer, η εργασία 
επισκευής ταχογράφων ηλεκτρικών αναλογικών και των παρελκομένων τους και κάθε εργασία 
αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτών περιλαμβάνεται και η εργασία κάθε είδους πάντα 
σύμφωνα με το βιβλίο κατασκευαστή, και κάθε είδους εργασία έκδοσης πιστοποιητικού ταχογράφ 

στ) (Επισκευές φανοποιίας) 

Κάθε εργασία ευθυγράμμισης με καλίμπρα του σασί καθώς και της ελασματουργικής επεξεργασίας 
με χρήση θερμότητας ή και μηχανικής επεξεργασίας με σφυρηλάτηση ή αντικατάσταση 
κατεστραμμένου ή φθαρμένου εξαρτήματος μεταλλικής ή άλλης σύστασης (όπως πλαστικό, PVC, 
πολυεστέρας, ανθρακονήματα κ.λ.π.) του αμαξώματος του σασί του σκελετού (προφυλακτήρες , 
πόρτες μετώπη μάσκα, ουρανός φτερά, δοκοί πλαισίου). Επεξεργασία στοκάρισμα μηχανική ξηρή ή 
υγρή λείανση των επιφανειών επικάλυψη με PRIMER, τελική επεξεργασία και βαφή DUCO , 
ακρυλική βαφή μονής ή διπλής βαφή φούρνου αποκατάσταση των διακριτικών σημάτων και 
επιγραφών αναγνώρισης του οχήματος (αριθμ. μητρώου, λογότυπος υπηρεσίας, δήμου κίτρινη 
λωρίδα), αλλαγή 

ανεμοθραύστη (παρμπρίζ), υαλοπινάκων των θυρών ή του οπισθίου τμήματος), επισκευή ή 
αντικατάσταση ταπετσαρίας των οχημάτων επισκευή ή αντικατάσταση σκελετού καθισμάτων ή 
ταπετσαρίας αυτών, εργασίες τοποθέτησης και εκτοποθέτησης και ρύθμισης διαφόρων 
εξαρτημάτων των καθρεπτών (βραχίονας κατοπτρική επιφάνεια κλπ.), καθώς και των θυρών όπως 
ασφάλειες κλειδαριές γρύλλοι παραθύρων μανιβέλες παραθύρων μοχλοί ανοίγματος των θυρών. 

ζ) (Ελαστικά επίσωτρα) 

Κάθε εργασία που περιλαμβάνει τοποθέτηση & εκτοποθέτηση για την επισκευή των ελαστικών 
επισώτρων του πλαισίου και κάθε είδους συρμού trailer , των αεροθαλάμων και των προσθετικών 
δακτυλίων στην εργασία περιλαμβάνεται η ανύψωση με ειδικό υδραυλικό γρύλλο της κατάλληλης 
ανυψωτικής ικανότητας σε σχέση με το βάρος και του φορτίου του οχήματος της ασφάλισης του 
ανυψωμένου οχήματος από πτώση ή από απώλεια υδραυλικού του μηχανισμού ανύψωσης ή 
τυχαίας μετατόπισης της αποσύνδεσης του τροχού-ων με ειδικό κλειδί ή αερόκλειδο το 
ξεζαντάρισμα το ζαντάρισμα του ελαστικού η  σφυρηλάτηση της ζάντας η τοποθέτηση δακτυλίου 
εάν απαιτείται ή αεροθαλάμου εάν απαιτείται η τοποθέτηση της κατάλληλης βαλβίδας πλήρωσης η 
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ζυγοστάθμιση του τροχού ή η επανασύνδεση του τροχού και η σύσφιγξη με ειδικό κλειδί η 
αερόκλειδο και η ευθυγράμμιση εάν απαιτείται. 

 

2 Ενδεικτικές Εργασίες Που Αφορούν Την Υπερκατασκευή Επισκευή Υπερκατασκευής : 

Στην εργασία περιλαμβάνεται η αφαίρεση του φθαρμένου ή παλαιωμένου εξαρτήματος η επισκευή 
εάν είναι δυνατόν ή η αντικατάσταση με νέο εξάρτημα και τοποθέτηση και ασφάλιση για πλήρη και 
καλή λειτουργία του επί της υπερκατασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο βιβλίο κατασκευαστή 
και τους κανόνες της τέχνης και της ασφάλειας καθώς και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας 
έκδοσης πιστοποιητικού. 

α) Κάθε εργασία ελασματουργικής επεξεργασίας κοπής πρόσθεσης ελάσματος με χρήση 
θερμότητας ή και μηχανικής αφαίρεσης, καθώς και της επεξεργασίας με σφυρηλάτηση ή της 
αντικατάστασης κατεστραμμένου ή φθαρμένου εξαρτήματος μεταλλικής ή άλλης σύστασης (όπως 
πλαστικό, PVC, πολυεστέρας, ανθρακονήματα κ.λ.π.) της υπερκατασκευής συμπεριλαμβανομένων 
των ελέγχων και των εργασιών στεγανοποίησης των δεξαμενών ύδατος υδραυλικού ή άλλου υγρού 
του κυρίως μέρους της υπερκατασκευής εργασίες αφαίρεσης επεξεργασίας και τοποθέτησης σε 
προφυλακτήρες , πόρτες φτερά, δοκούς πλαισίου, κάθε είδους εργασία αφαίρεσης επισκευής και 
τοποθέτησης βραχίονα της υπερκατασκευής από ανυψωτικό μηχανισμό η αφαίρεση ή τοποθέτηση 
πείρων για έλεγχο ή αντικατάσταση. 

Επεξεργασία των επεξεργασμένων εξωτερικών επιφανειών στοκάρισμα μηχανική ξηρή ή υγρή 
λείανση των επιφανειών επικάλυψη με PRIMER, τελική επεξεργασία και βαφή DUCO , ακρυλική 
βαφή μονής ή διπλής βαφή φούρνου αποκατάσταση των διακριτικών  σημάτων και επιγραφών 
αναγνώρισης του οχήματος (αρ.μητρ, λογότυπος υπηρεσίας, δήμου κίτρινη λωρίδα). 

β) Κάθε εργασία συμπεριλαμβανομένης της γενικής επισκευής βοηθητικού υδραυλικού κυκλώματος 
και κάθε είδους κινητήρα σερβοκινητήρα υδραυλικού κινητήρα που βρίσκεται στην 
υπερκατασκευή. Επίσης η επισκευή των λεβήτων των θερμαντήρων ζεστού ύδατος των καυστήρων 
των αντλιών και των μπέκ των σωληνώσεων πιέσεως ελαστικών ή μεταλλικών των υπερκατασκευών 
των οχημάτων. Κάθε εργασία αφαίρεσης και επανατοποθέτησης ελαστικού (μαρκούτσι) ή 
μεταλλικού σωλήνα υψηλής πίεσης καθώς και φίλτρων υδραυλικού, νερού και αέρα της 
υπερκατασκευής, επίσης υδραυλικών διακοπτών περιοριστικών βαλβίδων συσσωρευτών λαδιού 
acumullator βαλβίδων ταχείας διακοπής αέρα υδραυλικού. 

γ) Επισκευή τοποθέτηση και εκτοποθέτηση καθώς και κάθε ρύθμιση ηλεκτρικών κυκλωμάτων και 
καλωδιώσεων και των λαμπτήρων εξαρτημάτων όπως των φωτιστικών στάθμευσης πορείας, 
διασταυρώσεων, στοπ, αλλαγής κατεύθυνσης φλας, φίσες, φάροι, μοτέρ, κάθε είδους 
ηλεκτρολογική ή ηλεκτρονική (μονοαξονικό – τηλεφωνικό) καλωδίωσης από και προς οποιοδήποτε 
σύστημα ελέγχου αισθητήρα ή σερβομηχανισμών συμπεριλαμβανομένων. Επίσης αλλαγή ή 
επισκευή διακοπτών, αλλαγή των ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα οργάνων και των καλωδιώσεων 
σε περίπτωση που το όχημα μηχάνημα διαθέτει τεχνολογία BUS, επισκευή ή ο προγραμματισμός 
όλων των εξαρτημάτων διευθυνσιοδότησης καλωδιώσεων ρελέ εγκεφάλων κ.λ.π. 

Επίσης η αντικατάσταση ρύθμιση καλωδιώσεων της οπτικής και ηχητικής σήμανσης θέσης και 
κινδύνου. Επίσης η αφαίρεση και επανατοποθέτηση και ρύθμιση κάθε είδους εξαρτημάτων, πάντα 
σύμφωνα με το βιβλίο κατασκευαστή, και κάθε είδους εργασία προετοιμασίας για τη πιστοποίηση 
από ανεξάρτητο φορέα. 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο με άδεια 
λειτουργίας για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή των 
κατηγοριών των οχημάτων και των υπερκατασκευών των οποίων θα συμμετέχουν, καθώς και 
εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, ότι μπορεί να επισκευάσει 
τα εν λόγω οχήματα ή υπερκατασκευές στο συνεργείο του. 



27 

 

Στη περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για την εκτέλεση 
εργασιών, θα καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου, το οποίο 
θα έχει και τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις της προηγούμενης παραγράφου καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση του ιδιοκτήτη ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας, αναλαμβάνει να εκτελέσει για 
λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 

 

3.  Μεταφορά Με Ειδικό Όχημα – Γερανό Σε Χώρο Επισκευής 

Σε περίπτωση που κάποιο όχημα βρίσκεται ακινητοποιημένο στο χώρο του Δήμου από βλάβη και 
συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Πλαίσιο, θα μεταφέρεται με ειδικό όχημα και με μέριμνα και 
έξοδα του αναδόχου στο ορισμένο συνεργείο ή σε ειδικό συνεργείο προς επισκευή. 

Στα έξοδα θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος άλλων οχημάτων που μπορεί να είναι απαραίτητα 
όπως ειδικοί γερανοί, ειδικό όχημα φόρτωσης και εκφόρτωσης του οχήματος, όπως και εργασίες 
που τυχόν θα απαιτηθούν για την ρυμούλκηση μεταφορά (π.χ. αποσυναρμολόγηση άξονα κ.λπ.). 

 

4. Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής 

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής οι οποίες τυχόν θα πρέπει να εκτελεσθούν κατά την διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης και οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν και την προσθήκη ανταλλακτικών για 
την ολοκλήρωσή τους, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. 

Οι πίνακες αυτοί προσδιορίζουν την μέγιστη χρονική διάρκεια σε ώρες που απαιτείται για την 
εκτέλεση εκάστης εργασίας και για κάθε τύπο οχήματος, ανεξαρτήτως ομάδας. 

Τυχόν επιπλέον εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και δεν 
αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει 
προσφέρει ο ανάδοχος της σύμβασης στο έντυπο της προσφοράς του.  

Η τιμή η οποία έχει οριστεί από την μελέτη είναι 45,00 € ανά εργατοώρα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   

(φορτηγών, υδροφόρων, επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών δικύκλων κ.λ.π.) 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

 ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

Επισκευή κινητήρα     

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 2h 

2 Εφαρμογή κουζινέτων 2h 2h 4h 1h 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 1h 

4 Πλάνισμα καπακιού 3h 4h 5h 1h 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3h 4h 5h 1h 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 1h 2h 3h 2h 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 1h 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1h 2h 3h 1h 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1h 2h 3h 1h 
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10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 1h 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 1h 

12 Φλάντζες τσιμούχες 1h 2h 3h 1h 

13 Ελατήρια 1h 2h 3h 1h 

14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1h 2h 3h 1h 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 1h 2h 3h ½h 

16 Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h 1h 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 3h 4h 5h - 

18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2h 3h 4h - 

19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5h 5h 6h - 

20 Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h - 

21 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2h 3h 4h - 

22 Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h - 

23 Αλλαγή ιμάντα 1h 1h 1h - 

24 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h - 

25 Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών 1h 1h 1h - 

   

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή κιβώτιου ταχυτήτων ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 1h 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h - 

3 Αλλαγή ρουλεμάν 2h 3h 4h 1h 

4 Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 1h 

5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 
γραναζιών 

8h 15h 15h 3h 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8h 12h - 

7 Φλάντζες τσιμούχες - 5h 6h 1h 

8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4h 5h 5h - 

9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 4h 5h 3h - 

10 Πρωτεύων – Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 8h 10h 10h - 

11 Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h - 

12 Σταθερά ταχυτήτων      4h 4h 4h - 

13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 16h - 4h 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή συμπλέκτη ≤3,5tn ≤5tn >5
tn 

 

1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2h 3h 4h - 

2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2h 3h 4h - 

3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 5h 7h 9h - 
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4 Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ 2h 4h 4h - 

5 Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h - 

6 Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h - 

7 Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h - 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή αναρτήσεων (σούστες, 
αποσβεστήρες κραδασμών) 

≤3,5tn ≤5tn >5tn 
 

1 Αλλαγή αμορτισέρ 5h 5h 6h 1h 

2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4h 5h 7h _ 

3 Αλλαγή μπρακέτα 3h 4h 5h - 

4 Αλλαγή σινεμπλόκ 2h 3h 5h - 

5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h - 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή συστήματος πέδησης ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h _ 

2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h _ 

3 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2h 2h 3h _ 

4 Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3h 3h 4h 1h 

5 Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2h 2h 4h _ 

6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων 
τροχών 

3h 4h 5h _ 

7 Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3h 4h 5h 1h 

8 Λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1h 2h 3h _ 

9 Τσιμούχες – δαχτυλίδια 1h 2h 3h _ 

10 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 2h 3h 4h _ 

11 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1h 2h 3h 1h 

12 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3h 3h 5h 1h 

13 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 1h 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 
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Επισκευή εμπρόσθιου συστήματος ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Ακραξόνιο 2h 3h 3h _ 

2 Πείρος ακραξονίου 2h 3h 3h _ 

3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h _ 

4 Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου – Ρουλεμάν πείρων 
ακραξονίων 

5h 6h 8h _ 

5 Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες 
μεταλλικές 

3h 4h 6h _ 

6 Γλίστρες – κουζινέτα _ 8h 8h _ 

7 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 2h 3h 4h _ 

8 Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
(μηχανικός) 

2h 3h 5h _ 

9 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5h 6h 8h _ 

10 Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 6h 7h 10h _ 

11 Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3h 4h 5h _ 

12 Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 2h 3h 4h _ 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή αεροσυμπιεστών ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, 
Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 

3h 5h 6h _ 

2 Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2h 3h 4h _ 

3 Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1h 2h 3h _ 

4 Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h _ 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή διαφορικού ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 8h 10h 15h _ 

2 Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων 5h 6h 8h _ 

3 Φλάντζες τσιμούχες 3h 4h 5h _ 

 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 
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Επισκευή καμπίνας οχήματος ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2h 3h 4h _ 

2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 1h 2h 3h _ 

3 Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 
ανύψωσης 

1h 1h 1h _ 

4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2h 2h 2h _ 

5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους 
καμπίνας 

2h 2h 2h _ 

6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2h 2h 2h _ 

7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 3h 5h 6h _ 

8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 2h 3h 4h _ 

9 Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας 
κατά 

περίπτωση 

 

4h 

 

5h 

 

7h 

 

_ 

10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4h 5h 6h _ 

11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 2h 2h 3h _ 

12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 2h 2h 3h _ 

13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h _ 

14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 3h 3h 4h _ 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h _ 

16 Τσιμούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h _ 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΕΣ 2, 6, 8, 9, 11 OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή εξαγωγής καυσαερίων ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 5h 5h 7h _ 

2 Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2h 3h 4h _ 

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OXHMATA ΦΟΡΤΗΓΑ Κ.Λ.Π ΔΙΚΥΚΛΑ 

Εργασίες Φανοποιίας - βαφής ≤3,5tn ≤5tn >5tn  

1 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο ½ h ½ h ½ h _ 

2 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h _ 

3 Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού 1h 1h 1h _ 

4 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ επιβατηγού 1h _ _ _ 

5 Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ φορτηγού _ 2h 2h _ 

6 Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος έργου _ _ _ _ 
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7 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ επιβατηγού 1h _ _ _ 

8 Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ φορτηγού _ 1h 1h _ 

9 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 1h 2h 2h _ 

10 Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h _ 

11 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας 1h ½ h ½ h _ 

12 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1h 1h 1 ½ h _ 

13 Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h _ 

14 Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h _ 

15 Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 ½ h _ 

16 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 3h 3h 4h _ 

 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

Επισκευή Οργάνων τροφοδοσίας οχήματος 

1 Επισκευή αντλιών μπεκ 4h 

2 Έλεγχος καυσαερίων 1h 

3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2h 

4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5h 

5 Εξαγωγή – επισκευή μπεκ 2h 

6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2h 

7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2h 

8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 2h 

9 Αλλαγή ρύθμισης 2h 

10 Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 4h 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

 ΔΙΚΥΚΛΑ 

Επισκευή ηλεκτρικών μερών   

1 Γενική επισκευή μίζας 4h 1h 

2 Αλλαγή μίζας 2h ½ h 

3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 4h 1h 

4 Αλλαγή δυναμό 2h ½ h 

5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3h 1h 

6 Αλλαγή φαναριών 1h 1h 

7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4h 1h 

8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4h 1h 

9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2h ½ h 
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10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1h _ 

11 Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω προβολέων 2h _ 

12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρων 

 

3h 

 

_ 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4h _ 

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2h _ 

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6h _ 

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων 0,20 h 0,05 h 

17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20 h _ 

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος 8h _ 

19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 8h _ 

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1h ½ h 

21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2h 1h 

22 Αντικατάσταση φανών 0,30 h _ 

23 Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2h _ 

24 Αντικατάσταση ψυγείου 3h _ 

25 Επισκευή καυστήρα 4h _ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β : 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1h 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1h 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού ταχογράφου ½ h 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου ½ h 

5 Επισκευή χιλιομετρητή ½ h 

6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO ½ h 

7 Σφράγισμα – πιστοποιητικό ταχογράφου 1h 

8 Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου ψηφιακού ταχογράφου με HTC ½ h 

9 Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου ½ h 

10 Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου ½ h 

11 Επισκευή συστήματος καταγραφής ταχύτητος (βελόνη) ½ h 

12 Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης ½ h 

13 Εργασία αντικατάστασης πλακέτας Ηλεκτρονικού ταχογράφου ½ h 

14 Έλεγχος δότη ταχογράφου Kitas ½ h 
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15 Εργασία αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι) ταχογράφου ½ h 

16 Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής ½ h 

17 Εργασία αντικατάστασης δότη ταχογράφου ½ h 

18 Επισκευή συστήματος αυτόματου χρόνων εργασίας ½ h 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 

< 100 hp ≥ 100 hp 

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα 

1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 6 

2 Εφαρμογή κουζινέτων 2 4 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 5 

4 Πλάνισμα καπακιού 4 5 

5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 4 5 

6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 2 3 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 3 4 

8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 2 3 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 2 3 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 2 3 

11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 2 3 

12 Φλάντζες τσιμούχες 2 3 

13 Ελατήρια 2 3 

14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 2 3 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 2 3 

16 Αλλαγή αντλία νερού 2 3 

17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 4 5 

18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 3 4 

19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5 6 

20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου ή βενζίνης 1 1 

21 Έλεγχος καυσαερίων 2 3 

22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 3 4 

23 Επισκευή ψυγείου 5 6 

24 Αλλαγή ιμάντα 1 1 
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25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 1 

26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1 1 

27 Αποσυναρμολόγηση– συναρμολόγηση, βαφή κινητήρα σαρώθρων 3 4 

28 Επισκευή ψυγείου σαρώθρων 2 3 

29 Γενικό service (τακτικος ελεγχος) σαρώθρων 3 3 

30 Γενικό service (ελεγχος εξαμήνου) σαρώθρων 3 3 

31 Γενικό service (ετησιος ελεγχος) σαρώθρων 4 4 

32 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων 
(λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος βαλβολινών σασμάν-
διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 3 

33 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αεριου: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, 

αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορ. έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος 

ιμάντων 

3 3 

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων 

1 Αλλαγή φουρκέτες 4 4 

2 Αλλαγή συγρονιζέ 4 4 

3 Αλλαγή ρουλεμάν 4 4 

4 Αλλαγή γραναζιών 4 4 

5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών 15 15 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 8 12 

7 Φλάντζες τσιμούχες 5 6 

8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5 5 

9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 5 5 

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 10 10 

11 Σταυροί ταχυτήτων 7 11 

12 Σταθερά ταχυτήτων 4 4 

13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 4 4 

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη 

1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 3 4 

2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3 4 

3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 7 9 

4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 4 4 

5 επισκευή δίσκου 3 4 

6 επισκευή πλατώ 3 5 

7 Αλλαγή φυσούνας 4 5 



36 

 

8 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν σαρωθρου 4 5 

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού 

1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 10 15 

2 επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων 6 8 

3 φλάντζες τσιμούχες 4 5 

4 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

σαρωθρ. 

4 5 

5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος 

1 ακραξόνιο 3 3 

2 πείρος ακραξονίου 3 3 

3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3 3 

4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν πείρων ακραξον. 6 8 

5 ρουλεμάν – τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες 

μεταλλικ. 

4 6 

6 γλύστρες – κουζινέτα 8 8 

7 τάπες πειροδακτυλίων - - 

8 γρασσαδοράκια - - 

9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 4 6 

10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 

(μηχανικός) 

4 6 

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 6 8 

12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 7 10 

13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 4 5 

14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 4 4 

15 αλλαγή ακραξώνιου 3 3 

16 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού σαρωθρου 4 5 

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης 

1 έλεγχος δικτύου αέρος 1 1 

2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 1 

3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3 3 

4 επισκευή ξηραντήρα 3 4 

5 Επισκευή δαγκάνας 4 5 

6 μέτρηση συστήματος αέρος και πέδησης 4 4 

7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2 3 

8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 4 
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9 έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2 4 

10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων 4 5 

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 4 5 

12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 2 3 

13 τσιμούχες – δαχτυλίδια 2 3 

14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 3 4 

15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 2 3 

16 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3 5 

17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 3 4 

18 έλεγχος δικτύου αέρος σαρωθρων 1 2 

19 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας σαρωθρων 1 2 

20 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος ελεγχος) 2 3 

21 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος εξαμήνου) 2 3 

22 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος ελεγχος) 2 3 

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών 

1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ (σετ), δακτυλίδια, μπιέλες, σετ 5 6 

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 4 5 

3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 2 3 

4 σετ ελατήρια κόφλερ - - 

5 βαλβίδα κόφλερ 2 3 

6 χιτώνιο κόφλερ 2 2 

7 φίλτρα 1 1 

8 αλλαγή στροφάλου σαρωθρων 3 4 

9 αλλαγή μπιελών σαρωθρων 2 3 

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 

1 αλλαγή αμορτισέρ 3 4 

2 αλλαγή επισκευή σούστες 2 2 

3 αλλαγή μπρακέτα 4 5 

4 αλλαγή σινεμπλόκ 3 4 

5 αλλαγή κόντρες κλπ. 4 6 

9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων 

1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 5 7 

2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 3 4 

10. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος 
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1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 3 4 

2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 2 3 

3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 1 1 

4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 5 6 

5 επισκευή καθισμάτων αέρος 3 4 

6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 5 6 

7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 2 

8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2 2 

9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4 4 

10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2 2 

11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους 

καμπίνας 

2 2 

12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2 2 

13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας, κατά περίπτωση 5 7 

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2 2 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού παραθυρ. 2 2 

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2 2 

17 Επισκευή κλειδαριάς 2 2 

18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1 2 

19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 2 3 

20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1 1 

21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 1/2 

22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστ. 

μέρη 

1 2 

11. Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 1 

6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1 1 

7 Σφραγισμα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1 1 

8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου ψηφ.ταχογραφου με ΗTC 1 1 
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9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι) ταχογράφου 1 1 

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας (βελονη) 1 1 

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 1 

13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ. ταχογράφου 1 1 

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 1 

15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι) ταχογράφου 1 1 

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 1 

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 1 

18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων εργασιας 1 1 

12. Διάφορες Εργασίες 

1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. μηχανηματών 

τυπου Α ή ΑΑ (ΦΕΚ 1186/2003) 

2 1/2 

3 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. μηχανηματών τυπου Β (ΦΕΚ 

1186/2003)  

2 

4 Επισκευή μηχανικών μερών ανύψωσης και εκσκαφής μηχανουργικού 
μηχανήματος 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ : 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

- απορριμματοφόρων, ημιρυμουλκούμενων, φορτηγών 

ανατρεπόμενων άνω των 3,5Tn με γερανό ανύψωσης ή με ράμπα, βυτιοφόρα, γαντζοφόρα, 

καλαθοφόρα, και φορτηγά πλυντήρια κάδων 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μετά από αυτοψία, να ενημερωθούν για την ποικιλία των 

υπερκατασκευών των οχημάτων του Δ. Αιγάλεω. 

1. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών 

1 Αλλαγή box κολώνας container 18 

2 Αλλαγή αεροφουσκας 18 

3 Αλλαγή ακρόμπαρου 1 

4 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2 

5 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 7 

6 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 4 

7 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 7 

8 Αλλαγή άκρου λεβιε 3 

9 Αλλαγή αμορτισέρ 4 

10 Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) 1 

11 Αλλαγή αναστολέα σώματος 5 

12 Αλλαγή ανέμης 2 

13 Αλλαγή αντλίας νερού 7 

14 Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 15 

15 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 7 

16 Αλλαγή άξονα 8 

17 Αλλαγή άξονα αντλίας 7 

18 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 6 

19 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 3 

20 Αλλαγή άξονα κινητήρα 7 

21 Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 5 

22 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 5 

23 Αλλαγή άρθρωσης Μαχαιριού 11 

24 Αλλαγή άρθρωσης Πόρτας Container 15 

25 Αλλαγή άρθρωσης Προωθητήρα 38 

26 Αλλαγή άρθρωσης Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 20 

27 Αλλαγή άρθρωσης Φορείου 30 

28 Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλετου 8 

29 Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 4 

30 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 7 

31 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 25 

32 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 8 

33 Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 13 

34 Αλλαγή άρθρωσης σώματος 9 
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35 Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 5 

36 Αλλαγή ασφάλειας βραχυκ. Σμα 25 

37 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 5 

38 Αλλαγή ασφάλειας συγκρ. contain 18 

39 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ. μηχ. 18 

40 Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 3 

41 Αλλαγή βαλβίδας 3 

42 Αλλαγή βάνας 1 

43 Αλλαγή βάνας τριοδης 1 

44 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 3 

45 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3 

46 Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 3 

47 Αλλαγή βάσεων σκελετού 6 

48 Αλλαγή βάσεων σώματος 6 

49 Αλλαγή βάσεων τροχών container 15 

50 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 11 

51 Αλλαγή βάσης αντλίας 22 

52 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 20 

53 Αλλαγή βάσης ελατ. σωμ.πρεσσας 13 

54 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 7 

55 Αλλαγή βάσης μοτερ 9 

56 Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 25 

57 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 4 

58 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψ. μηχαν. 1 

59 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητήρα 11 

60 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 4 

61 Αλλαγή βραχίονα ανυψ. μηχαν. 4 

62 Αλλαγή βραχίονα ελξης container 7 

63 Αλλαγή γαντζου ασφαλ. πόρτας 5 

64 Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 8 

65 Αλλαγή γάντζου ελξης container 7 

66 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7 

67 Αλλαγή γλίστρας norba 4 

68 Αλλαγή γλίστρας ανυψ. μηχαν. 2 

69 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 5 

70 Αλλαγή γραναζιού 6 

71 Αλλαγή γραναζιού μίζας 8 

72 Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 6 

73 Αλλαγή δείκτη ελαίου 2 
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74 Αλλαγή δέλτα 8 

75 Αλλαγή διακόπτη 2 

76 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ. 1 

77 Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 4 

78 Αλλαγή ελαστ. παρεμβ. πόρτας σμα 8 

79 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιεσ. Με ακρα 4 

80 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιεσ.γαντζου 2 

81 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2 

82 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2 

83 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 1 

84 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2 

85 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 3 

86 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0 

87 Αλλαγή ελατηρίου σώματος 1 

88 Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 3 

89 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1 

90 Αλλαγή εμβολoυ υδραυλ.αντλίας 4 

91 Αλλαγή εμβόλου αέρα 1 

92 Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 4 

93 Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας 4 

94 Αλλαγή εμβόλου γάντζου 4 

95 Αλλαγή εμβόλου κτενιού 4 

96 Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 11 

97 Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών 18 

98 Αλλαγή εμβόλου πόρτας 4 

99 Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου 18 

100 Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 13 

101 Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημιρυμ/νου 13 

102 Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 14 

103 Αλλαγή εμβόλου φορείου 14 

104 Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιεστή 80 

105 Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 1 

106 Αλλαγή εμπρ. μέρους σκελετού 14 

107 Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 13 

108 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυτταρο.) 3 

109 Αλλαγή επαφής 2 

110 Αλλαγή ερταλον κουζινετου 1 

111 Αλλαγή ζύγι 2 

112 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 1 
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113 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ. 7 

114 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 

115 Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 

116 Αλλαγή θηλείας container 10 

117 Αλλαγή καδένας 25 

118 Αλλαγή καλωδιώσεως 6 

119 Αλλαγή κάμερας 2 

120 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 3 

121 Αλλαγή κανονιού 5 

122 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 8 

123 Αλλαγή καρέ άξονα 1 

124 Αλλαγή κατανεμητή 1 

125 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 6 

126 Αλλαγή κενρε. Τμημ. Προωθητήρα 24 

127 Αλλαγή κεντρικων δοκων σώματος 13 

128 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 13 

129 Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη 2 

130 Αλλαγή κιτ οπισθ. παρακ. 3 

131 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1 

132 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 25 

133 Αλλαγή κολώνων container 55 

134 Αλλαγή κολώνων οροφής 24 

135 Αλλαγή κολώνων πατώματος 14 

136 Αλλαγή κολώνων σώματος 20 

137 Αλλαγή κομπλερ 14 

138 Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα 6 

139 Αλλαγή κουζινετου 5 

140 Αλλαγή κοχυλιού 15 

141 Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 15 

142 Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου 6 

143 Αλλαγή κρεμάστρας με γλιστρες 1 

144 Αλλαγή κρουπον 1 

145 Αλλαγή κτενιού 5 

146 Αλλαγή λαδιού 0 

147 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωματος 8 

148 Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 11 

149 Αλλαγή λασπωτήρα 2 

150 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 3 

151 Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού 2 
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152 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 1 

153 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1 

154 Αλλαγή μαχαιριού πρέσας 24 

155 Αλλαγή μειωτή 15 

156 Αλλαγή μερών τυμπάνου 38 

157 Αλλαγή μεταλλάκτη 4 

158 Αλλαγή μίζας 3 

159 Αλλαγή μισού ετσ 24 

160 Αλλαγή μισού τυμπάνου 40 

161 Αλλαγή μόνιτορ 1 

162 Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού 4 

163 Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου - Σταθερ/σης amplirol 13 

164 Αλλαγή μπάρας σουστών 13 

165 Αλλαγή μπάρας τιμονιού 13 

166 Αλλαγή μπουτον 0 

167 Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ. χειρισμού 1 

168 Αλλαγή μπουτονιέρας 3 

169 Αλλαγή μπράτσου ανυψ. μηχ. 4 

170 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 

171 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 2 

172 Αλλαγή ξύστρας φορείου 10 

173 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 11 

174 Αλλαγή οδηγών πατώματος 45 

175 Αλλαγή όλων των φίλτρων 13 

176 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 10 

177 Αλλαγή ουρανού container 55 

178 Αλλαγή ουρανού πρέσας 38 

179 Αλλαγή πατώματος container 55 

180 Αλλαγή πατώματος πρέσας 55 

181 Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 4 

182 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 7 

183 Αλλαγή πηνίου 1 

184 Αλλαγή πι καδένας 23 

185 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 14 

186 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 5 

187 Αλλαγή πιεζοστατη 4 

188 Αλλαγή πίνακα container 12 

189 Αλλαγή πιστολιου 3 

190 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 18 
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191 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17 

192 Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εμβ. πορτ. 7 

193 Αλλαγή πλαϊνών σώματος 45 

194 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 3 

195 Αλλαγή πλακέτας 2 

196 Αλλαγή πλάτης φορείου 18 

197 Αλλαγή πλατω 14 

198 Αλλαγή ποδαρικού 15 

199 Αλλαγή ποδιάς 7 

200 Αλλαγή πορτάκι 5 

201 Αλλαγή πορτάκι container 8 

202 Αλλαγή πορτάκι container σμα 8 

203 Αλλαγή πορτάκι φορτ. πρεσσας 9 

204 Αλλαγή πόρτας 28 

205 Αλλαγή πόρτας container 13 

206 Αλλαγή πριζας 4 

207 Αλλαγή προβολεα 1 

208 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατσ. 3 

209 Αλλαγή προωθητήρα 24 

210 Αλλαγή πύρου 1 

211 Αλλαγή πύρου εμβ.ράουλου σμα 1 

212 Αλλαγή πύρου ραουλ. κυλ. φορ. 2 

213 Αλλαγή πύρων συ Container 8 

214 Αλλαγή ράουλου 5 

215 Αλλαγή ράουλου container 15 

216 Αλλαγή ράουλου κυλ. φορείου σμα 16 

217 Αλλαγή ράουλου παλάντζας 7 

218 Αλλαγή ραουλοφωλιας 7 

219 Αλλαγή ραουλων κυλ. φορείου σμα 20 

220 Αλλαγή ρεγουλατορου αμπραγιαζ 2 

221 Αλλαγή ρεγουλατορου μπρατσου 7 

222 Αλλαγή ρελε 0 

223 Αλλαγή ρουλεμ. & γραναζ. μειωτη 32 

224 Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ. 5 

225 Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ. φορ. 5 

226 Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού 1 

227 Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου 11 

228 Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού 5 

229 Αλλαγή ρουλεμάν πλατω 8 
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230 Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ. 6 

231 Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας 12 

232 Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου 3 

233 Αλλαγή ρυθμιστή 6 

234 Αλλαγή σασμάν 11 

235 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1 

236 Αλλαγή σκαλοπατιού 5 

237 Αλλαγή σκάφης μύλου 7 

238 Αλλαγή σκάφης πρέσας 14 

239 Αλλαγή σκελετού 18 

240 Αλλαγή σταυρού 1 

241 Αλλαγή στεγανών 4 

242 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. Container 4 

243 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. 1 

244 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ασφαλισης Container 8 

245 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Γαντζου Amplirol 5 

246 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου 1 

247 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. 3 

248 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας 1 

249 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. 7 

250 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Συγκρ. Container 4 

251 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 15 

252 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου 3 

253 Αλλαγή στεγανών εμβολ. γαντζου 1 

254 Αλλαγή στεγανών υδρ. εμβ. πόρτας 7 

255 Αλλαγή στεγανών υδραυλ. Κινητ. 11 

256 Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ 4 

257 Αλλαγή στεφανης κυλισ. τυμπανου 46 

258 Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ. 0 

259 Αλλαγή στοπ σουστας 5 

260 Αλλαγή συρματοσχοινου 9 

261 Αλλαγή συρομ. πόρτας ημιρυμ/νου 24 

262 Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης Container 15 

263 Αλλαγή συστ. ελεγχου συμπιεστη 80 

264 Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου 0 

265 Αλλαγή σώματος 65 

266 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ. 4 

267 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 4 

268 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ημιρυμ/νου 4 
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269 Αλλαγή τάκου βαλβίδας 5 

270 Αλλαγή ταχυσυνδεσμων 1 

271 Αλλαγή τερματικού διακόπτη 5 

272 Αλλαγή τζαβεττας 14 

273 Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού 25 

274 Αλλαγή τμημ. Οροφής 21 

275 Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας σώματος 38 

276 Αλλαγή τμήματος πόρτας 24 

277 Αλλαγή τμήματος σκάφης 16 

278 Αλλαγή τμήματος σώματος 35 

279 Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. 17 

280 Αλλαγή τούμπο εμβόλου 11 

281 Αλλαγή τρoχού container 5 

282 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 7 

283 Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 12 

284 Αλλαγή τραβέρσας σώματος container 20 

285 Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. 1 

286 Αλλαγή τσιμουχών ράουλου 1 

287 Αλλαγή τυμπάνου 28 

288 Αλλαγή υδρ.Ηλεκτροβαλβιδας 5 

289 Αλλαγή υδρ.Κυκλ.ποδαρικων 4 

290 Αλλαγή υδρ.Κυκλώματος αντλίας 15 

291 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 11 

292 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 14 

293 Αλλαγή φανού 0 

294 Αλλαγή φάρου 1 

295 Αλλαγή φίλτρου 1 

296 Αλλαγή φίλτρου norba 2 

297 Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σμα 5 

298 Αλλαγή φις 3 

299 Αλλαγή φλάντζας 1 

300 Αλλαγή φορείου 35 

301 Αλλαγή φτερού 3 

302 Αλλαγή φύλλου αλουμινιου 9 

303 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 3 

304 Αλλαγή χειριστηρίου 8 

305 Αλλαγή χερούλι εργατών 1 

306 Αλλαγή χωνιού 1 

307 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 45 
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308 Αλλαγή ψυκτροθηκης 1 

309 Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας 65 

310 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. 1 

311 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 4 

312 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 4 

313 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 4 

314 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 11 

315 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4 

316 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 5 

317 Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ 16 

318 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 4 

319 Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα 6 

320 Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού 3 

321 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. 8 

322 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont 8 

323 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Container 8 

324 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. 3 

325 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ασφαλισης Container 13 

326 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου 8 

327 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου 2 

328 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Γαντζου Amplirol 8 

329 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου 1 

330 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Μαχαιριού 5 

331 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Περιστρ. 4 

332 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτας 6 

333 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Προωθ. 12 

334 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 8 

335 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Συγκ. Container 13 

336 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 14 

337 Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.Φορείου 7 

338 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ. μοτερ 2 

339 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 7 

340 Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάστρας 6 

341 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 23 

342 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 11 

343 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 5 

344 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 7 

345 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 5 

346 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 11 
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347 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 20 

348 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. 9 

349 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σμα 55 

350 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 18 

351 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 8 

352 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας 2 

353 Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 20 

354 Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλαντζας 6 

355 Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν 6 

356 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 14 

357 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 6 

358 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 11 

359 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. κινητήρα 14 

360 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 32 

361 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 26 

362 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συμπιεσ 38 

363 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 7 

364 Αποσυνδ.-μετατ. – επαν. Γαντζων 11 

365 Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 42 

366 Αποσύνδεση πλυστικού 14 

367 Βαφή container 80 

368 Βαφή απορ/ρου 55 

369 Βαφή πόρτας 8 

370 Βαφή υπερκατασκευής 45 

371 Γενικό service κινητήρα hatz 3 

372 Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου 1 

373 Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού 1 

374 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 1 

375 Έλεγχος διαρροών 1 

376 Έλεγχος εμβολών πόρτας 1 

377 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος 1 

378 Έλεγχος κομπρεσέρ 1 

379 Έλεγχος λειτουργ. συμπιεστή σμα 5 

380 Έλεγχος πιέσεων 2 

381 Έλεγχος πιέσεων σμα 3 

382 Έλεγχος πιέσεως εμβολ. Γάντζου 1 

383 Έλεγχος ραουλων 3 

384 Έλεγχος σασμάν 3 

385 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 1 
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386 Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 2 

387 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 2 

388 Έλεγχος υδραυλικός σ.μ.α. 10 

389 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 10 

390 Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού 2 

391 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 5 

392 Ενίσχυση άρθρωσης εμβολ. πόρτας 4 

393 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ. 5 

394 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου 8 

395 Ενίσχυση βάσης ελατηρ. Σωμ. πρεσσας 2 

396 Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου 8 

397 Ενίσχυση βάσης πύρου τυμπάνου 4 

398 Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 7 

399 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ. μηχαν. 4 

400 Ενίσχυση γέφυρας 8 

401 Ενίσχυση δέλτα 7 

402 Ενίσχυση δεξαμενής νερού 2 

403 Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 7 

404 Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου 10 

405 Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 10 

406 Ενίσχυση κολώνας σώματος 10 

407 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 6 

408 Ενίσχυση κοχυλιού 10 

409 Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού 10 

410 Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου 10 

411 Ενίσχυση μαχαιριού 10 

412 Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 10 

413 Ενίσχυση ορθοστάτη 10 

414 Ενίσχυση οροφής σωματ. πρεσσας 15 

415 Ενίσχυση πατώματος 20 

416 Ενίσχυση πετάλου 11 

417 Ενίσχυση πι καδένας 20 

418 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 11 

419 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 9 

420 Ενίσχυση πλαισίου 20 

421 Ενίσχυση πλάτης φορείου 40 

422 Ενίσχυση ποδιάς 2 

423 Ενίσχυση πόρτας 6 

424 Ενίσχυση προωθητήρα 15 
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425 Ενίσχυση πυρρών συμπλέξης Container 15 

426 Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 15 

427 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 10 

428 Ενίσχυση σασσι container 20 

429 Ενίσχυση σκάφης 15 

430 Ενίσχυση σώματος πρέσας 26 

431 Ενίσχυση τζαβέτας 6 

432 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 17 

433 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 26 

434 Ενίσχυση τυμπάνου 30 

435 Ενίσχυση φορείου container 8 

436 Ενίσχυση φορείο 100 

437 Ενίσχυση φτερού 2 

438 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 4 

439 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 6 

440 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol 35 

441 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 13 

442 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 34 

443 Επανατοποθέτηση πρέσας σμα 100 

444 Επιβράχυνση πλαισίου 46 

445 Επισκευή (τορνιρ.-γεμ) Αξον. ραουλων 7 

446 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού 25 

447 Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης 6 

448 Επισκευή άρθρωσης 9 

449 Επισκευή βάσεων τροχών container 15 

450 Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου 11 

451 Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 13 

452 Επισκευή βραχίονα συγκρ. container 17 

453 Επισκευή γάντζου έλξης cont. 45 

454 Επισκευή δελτα 4 

455 Επισκευή διαρροης εμβολ. μαχαιριού 5 

456 Επισκευή διαρροης λαστιχ. εισαγωγης 2 

457 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 11 

458 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Κυκλωματος 11 

459 Επισκευή δισκου 6 

460 Επισκευή δοχειου λαδιού 3 

461 Επισκευή εμβόλου ανυψ. 14 

462 Επισκευή εμβόλου ανυψ. Container 8 

463 Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού 2 
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464 Επισκευή εμβόλου ασφάλισης Container 11 

465 Επισκευή εμβόλου βελονιου 8 

466 Επισκευή εμβόλου γαντζου 7 

467 Επισκευή εμβόλου κουβουκλιου 8 

468 Επισκευή εμβόλου μαχαιριού 10 

469 Επισκευή εμβόλου περιστροφης 10 

470 Επισκευή εμβόλου πόρτας 7 

471 Επισκευή εμβόλου προωθητήρα 18 

472 Επισκευή εμβόλου ράουλου Σταθερ/σης amplirol 5 

473 Επισκευή εμβόλου φορείου 9 

474 Επισκευή εμβόλου χτενιου 4 

475 Επισκευή ηλεκτρικου κυκλωματος 5 

476 Επισκευή θηλειας ελξης container 13 

477 Επισκευή κοντρας διαφορικου 3 

478 Επισκευή κυκλ. αυτ. λιπανσης 4 

479 Επισκευή μαχαιριού 38 

480 Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού 8 

481 Επισκευή οδηγών γλιστρων 36 

482 Επισκευή οδηγών προσεγγισης Container 30 

483 Επισκευή ουρανου container 27 

484 Επισκευή πατώματος 18 

485 Επισκευή πενταλ 11 

486 Επισκευή πλαισίου container 23 

487 Επισκευή ποδιάς 5 

488 Επισκευή πορτάκι (πανω) ημιρυμ/νου 16 

489 Επισκευή πόρτας οχηματος 25 

490 Επισκευή προωθητήρα 33 

491 Επισκευή ράουλου 5 

492 Επισκευή ραουλοφωλιας 7 

493 Επισκευή σασμάν 8 

494 Επισκευή σκαλοπατιού 3 

495 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 7 

496 Επισκευή σκελετού 17 

497 Επισκευή στηρ. στεφ. κυλ. τυμπαν. 17 

498 Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 18 

499 Επισκευή συστ. Αυτομ. Λιπανσης 13 

500 Επισκευή τηλεχειριστηριου 3 

501 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 8 

502 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 9 
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503 Επισκευή υδραυλικού κυκλωματος 6 

504 Επισκευή φορείου 23 

505 Επισκευή φορείου σμα 75 

506 Επισκευή χειριστηρίου 5 

507 Ευθυγρ/ση ανυψ.μηχαν. 14 

508 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 7 

509 Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρεσσας 13 

510 Ευθυγρ/ση αρθρ.εμβόλου ανυψ. 2 

511 Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα 30 

512 Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώματος 8 

513 Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα 5 

514 Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 2 

515 Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σουστων 8 

516 Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου 15 

517 Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 15 

518 Ευθυγρ/ση βραχιονων ανυψωτικού 3 

519 Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης cont. 14 

520 Ευθυγρ/ση γαντζου πρεσσας σμα 25 

521 Ευθυγρ/ση γαντζων πόρτας container 13 

522 Ευθυγρ/ση γωνιας τυμπανου 8 

523 Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπανου 15 

524 Ευθυγρ/ση κρεμάστρας 2 

525 Ευθυγρ/ση μασιφ 8 

526 Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού 1 

527 Ευθυγρ/ση οδηγών μικρης πόρτας container 19 

528 Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 11 

529 Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας 13 

530 Ευθυγρ/ση πλαισίου container 16 

531 Ευθυγρ/ση ποδιάς 2 

532 Ευθυγρ/ση πορτάκι (επανω) Ημιρυμουλκουμενου 25 

533 Ευθυγρ/ση πόρτας 5 

534 Ευθυγρ/ση πόρτας container 18 

535 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 3 

536 Ευθυγρ/ση πύρων σύμπλεξης Container 15 

537 Ευθυγρ/ση σασσι 16 

538 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1 

539 Ευθυγρ/ση σώματος 45 

540 Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 5 

541 Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού 6 
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542 Ευθυγρ/ση-ενισχ.βας.στηρ.αντλ 7 

543 Ευθυγρ/ση-ενισχ.γεφυρ.σασσι 7 

544 Ευθυγρ/ση-ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ. 23 

545 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 17 

546 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 17 

547 Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων 15 

548 Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα στεφ.κυλ.τυμ 50 

549 Ηλεκτρολογικές εργασίες σμα 15 

550 Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 3 

551 Καθαρισμός βαλβίδων 3 

552 Καθαρισμός ραουλων φορείου σμα 23 

553 Λίπανση κινούμενων μερών 1 

554 Λίπανση πρέσας σμα 3 

555 Μετατροπή βάσεως αντλίας 4 

556 Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν. 2 

557 Ρεγουλάρισμα ραουλων 3 

558 Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα 2 

559 Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού 2 

560 Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού 1 

561 Ρύθμιση πιέσεων 1 

562 Ρύθμιση πόρτας 1 

563 Ρύθμιση ραουλων 3 

564 Ρύθμιση σκαλοπατιού 2 

565 Ρύθμιση κινητήρα 1 

566 Στεγαν. λεκανης υποδοχής απορρ. 2 

567 Στήριξη βάσεων δέλτα 5 

568 Συγκόλληση άκρου φορείου 15 

569 Συγκόλληση αναστολέων σώματος 2 

570 Συγκόλληση ανυψωτικού 1 

571 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 11 

572 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 15 

573 Συγκόλληση αρθρ.εμβολ.ανυψ. 3 

574 Συγκόλληση αρθρ. εμβόλου πόρτας 4 

575 Συγκόλληση αρθρ. εμπρ.καβαλετου 5 

576 Συγκόλληση άρθρωσης Φορείου 9 

577 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 3 

578 Συγκόλληση βάσης ελατηρ. Σωματ. 2 

579 Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ. 4 

580 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 14 
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581 Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου 5 

582 Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 8 

583 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 4 

584 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 2 

585 Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container 8 

586 Συγκόλληση γέφυρας 18 

587 Συγκόλληση δέλτα 4 

588 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 4 

589 Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ. 2 

590 Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού 3 

591 Συγκόλληση εμβόλου φορείου 3 

592 Συγκόλληση –ενισχ.βάσης μικρ.ράουλου 1 

593 Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ. 14 

594 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 15 

595 Συγκόλληση κολώνας σώματος 13 

596 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 4 

597 Συγκόλληση κοχυλιού 4 

598 Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ. 5 

599 Συγκόλληση κτενιού 3 

600 Συγκόλληση λάμων στηριξ. Μασίφ 17 

601 Συγκόλληση μασίφ 22 

602 Συγκόλληση μαχαιριού 15 

603 Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού 3 

604 Συγκόλληση ορθοστάτη 13 

605 Συγκόλληση πατώματος 3 

606 Συγκόλληση πελμάτων στηρ. container 13 

607 Συγκόλληση πετάλου 15 

608 Συγκόλληση πλαισίου 20 

609 Συγκόλληση ποδιάς 3 

610 Συγκόλληση πόρτας 11 

611 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 5 

612 Συγκόλληση προωθητήρα 11 

613 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 6 

614 Συγκόλληση σκαλοπατιού 0 

615 Συγκόλληση σκάφης 2 

616 Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 22 

617 Συγκόλληση σώματος 25 

618 Συγκόλληση τραβέρσας 8 

619 Συγκόλληση τυμπάνου 19 
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620 Συγκόλληση φτερών 1 

621 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 4 

622 Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 4 

623 Σύσφιξη ραουλων 7 

624 Τοποθέτηση inventer 26 

625 Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού 63 

626 Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 20 

627 Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 54 

628 Τοποθέτηση μάσκας φορείου 14 

629 Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης 1 

630 Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών 38 

631 Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος 50 

632 Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 29 

633 Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα παλάντζας 1 

634 Τορνίρισμα -γέμισμα ράουλου 7 

635 Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου 8 

2. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων 

1 Επισκευή αντλίας υψηλης πίεσης 3 

2 Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος εξωτερικής 

πλύσης 

2 

3 Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του 

θαλάμου πλύσης 

2 

4 Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος πλύσης 3 

5 Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού 3 

6 Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού μικρών κάδων 1 

7 Επισκευή μπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1 

8 Επισκευή κεφαλής πλύσης 2 

9 Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων 3 

10 Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού 3 

11 Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 2 

12 Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού 1 

13 Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου μοτέρ 

αντλίας 

1 

14 Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως καταπακτής 3 

15 Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας 

πλυντηρίου 

2 

16 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 1 
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17 Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1 

18 Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 3 

19 Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 2 

20 Αντικατάσταση βάκτρο υδρ. κυλίνδρ. ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1 

21 Αντικατάσταση υδραυλικού μπλοκ βαλβίδων νερού με νέου τύπου 4 

22 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πιέσεως 

λαδιού - 

4 

23 Service υπερκατασκευής 8 

24 Στηριξη μπαρας εξωτερικη πλύσης 1 

25 Επισκευή προγράμματος ανυψωσης καδων και ρυθμισεις 4 

26 Επισκευή προγράμματος κλεισιματος πορτας καδου πλυσης και ρυθμισεις 4 

27 Επισκευη μπουκαλων ανοιγματος πορτας, 
αποσυναρμολόγηση- 

4 

28 Επισκευη ασφαλιστικού μπουκαλων πορτας και ρυθμιση 4 

29 Ελεγχος και ρυθμισεις κυκλωματων υδραυλικού- ηλεκτρικου- αέρος 6 

3. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανυψωτικών μηχανήματων 

1 Απλό service ανυψωτικού (βάσης – κορμού- βραχίονα) 4 

2 Επισκευή καλαθιού 6 

3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 3 

4 Επισκευή βαρούλκου 3 

5 Επισκευή τροχαλίας 3 

6 Επισκευή ραούλου 3 

7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού 1 

8 Έλεγχος χειριστηρίων 3 

9 Έλεγχος βαλβίδας 1 

10 Εξαγωγη μπουκαλας ανυψωσης 1ου βραχιονα και 

επανατοποθετση 

4 

11 Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκαλας 1ου βραχιονα 2 

12 Γεμισμα πυρου μπουκαλας και τορναρισμα αυτης 5 

13 Τοποθετηση ασφαλιστικων ποδαρικων βραχιονα 16 

14 Τοποθετηση ασφαλιστικου υπερβαρου 11 

15 Επισκευη sos emergency 7 

16 Επανατοποθετηση ηλεκτρικου κυκλωματος 12 

17 Service 2 

18 Επισκευη διαρροων 4 
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4. Διάφορες Εργασίες 

1 Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. μηχανηματών τυπου Α ή ΑΑ (ΦΕΚ 1186/2003) 2 1/2 

3 Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. μηχανηματών 

τυπουΒ (ΦΕΚ1186/2003) 

2 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ εως και 16''  εως και 17,5'' εως και 22,5'' 
από 22,5 και 

πάνω 

1. Επισκευή ελαστικών εντός συνεργείου 

α. Επισκευή ελαστικών 0,30 0,40 0,50 1,00 

β. Αλλαγή ελαστικών 0,30 0,40 0,50 1,00 

  

2. 
Επισκευή ελαστικών εκτός 
συνεργείου με κινητό 
συνεργείο 

Εντός ορίων 
δήμου 

Εκτός 
ορίων 
δήμου 

 
  

  Επισκευή ελαστικών 3,00 h 5,00 h     

 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Προϊστάμενος  
Τμ. Μελετών & Αποθήκης 

 
 
 

Χαράλαμπος Σβώλος                                                 
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός 

   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ Διοικ/κου Οικ/κου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου 
Τ.Κ.12243, Αιγάλεω 
Τηλ. 210.3475734 
e-mail: promithies@egaleo.gr  
Url: www.aigaleo.gr 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
(μηχανών, πλαισίου, υπερκατασκευών κ.λπ.) των οχημάτων του Δήμου Αιγάλεω, καθώς και στην 
παροχή των υπηρεσιών πάσης φύσεως επισκευής των οχημάτων και των υπερκατασκευών αυτών 
του Δήμου Αιγάλεω σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, για τις ανάγκες που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια τριάντα 
έξι (36) μηνών, μέσω σύναψης Συμφωνίας- Πλαίσιο. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της 
συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος.  Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, 
που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν 
το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα  Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε 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. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16) 

Ειδικότερα για τις Ενώσεις προσώπων και τις Κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

α. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. (άρθρο 19 
παρ.3 Ν.4412/16) 
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β. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
(άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 

ΑΡΘΡΟ 3ο Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται:  Nα ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το κύριο 
αντικείμενο – προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων - της παρούσας. 

 Τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύει και θα χρησιμοποιούνται για τις επισκευές θα πρέπει να 
είναι ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση του οχήματος – υπερκατασκευής και τα οποία παράγονται µε τις 
τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος – 
υπερκατασκευής, ή ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε 
επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν 
την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των 
σχετικών οχημάτων-υπερκατασκευών και πάντα κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 
αριθ.1400/2002 ή της αναθεώρησής του (ΕΚ 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 
μεταχειρισμένα). 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Προϋποθέσεις πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας- πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την εμπειρία για να εκτελέσουν 
τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

Για την παραδεκτή συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας θα πρέπει, να δηλώσει με 
την προσφορά του και συγκεκριμένα στο ΕΕΕΣ, ότι: 

1. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020), έχει εκτελέσει παραδόσεις 
ανταλλακτικών ή παροχής υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, 
συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, α) 
του συνόλου των ανταλλακτικών στη διάρκεια 36 μηνών ή/και β) του συνόλου των υπηρεσιών 
στη διάρκεια 36 μηνών, της/των ομάδας/ων για την/τις οποία/ες συμμετέχει, χωρίς το Φ.Π.Α.  

2. Διαθέτει συνεργείο α) με νόμιμη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 78/88 
και τις τροποποιήσεις του, β) ανάλογα µε το αντικείμενο των επισκευών που γίνονται σ’ αυτό να 
διαθέτει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ 78/88 και τις 
τροποποιήσεις του, γ) κατάλληλο εξοπλισμό με συσκευές και μηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 14 
του Π.Δ. 78/88 και τις τροποποιήσεις του, για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για 
την επισκευή των κατηγοριών των οχημάτων και των υπερκατασκευών της/των ομάδας/ων για 
την/τις οποία/ες συμμετέχει.. 
3. Διαθέτει Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμα για όλες τις απαραίτητες 
εργασίες επισκευής των οχημάτων (πλαισίων και υπερκατασκευών). 
 
4. Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον Τεχνικό προσωπικό ανάλογα με την Ομάδα που θα συμμετέχει ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας, έτσι ώστε η τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με το αντικείμενο 
της σύμβασης να μπορεί να προσφερθεί απρόσκοπτα, με πληρότητα τεχνικής γνώσης και ποιότητα 
επισκευαστικών εργασιών όπως και ασφάλεια κατά την εργασία. Για παράδειγμα το τεχνικό 
προσωπικό δύναται να διαθέτει τις ειδικότητες : 
- Μηχανολόγος Μηχανικός 

- Μηχανοτεχνίτης 
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- Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός  

- Ηλεκτροσυγκολλητής 

- Φανοποιός 

- Βοηθός  

- Επισκευαστής ελαστικών επισώτρων 

- Υπεύθυνος έλεγχου ποιότητας τεχνικήςη υποστήριξης 

- …… κλπ  

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Προκείμενου τα συνεργαζόμενα Συνεργεία Επισκευών να διαθέτουν ικανή δυναμικότητα τεχνικού 
προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που θα παρουσιαστούν, ορισμένες πιθανόν και σε 
ταυτόχρονη ικανοποίηση, απαραίτητα για κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτουν στο δυναμικό τους 
τουλάχιστον 3 άτομα (ή παραπάνω) καθαρά ως τεχνικό προσωπικό, καθένα από τα οποία 
(τουλάχιστον 3) θα έχει διαφορετική τεχνική ειδικότητα.  

Ειδικότερα, για τις ομάδες 1, 2 & 4, εξαιτίας του πλήθους των οχημάτων που περιλαμβάνουν, θα 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5 άτομα (ή παραπάνω) ως τεχνικό προσωπικό, με τουλάχιστον 3 
από αυτά να έχουν διαφορετική τεχνική ειδικότητα.  

Σε περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει σε περισσότερες της μιας ομάδας από τις 
ζητούμενες και ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν, για τα παραπάνω ισχύει η απαίτηση 
τουλάχιστον για 5 άτομα 3 εκ των οποίων να έχουν διαφορετική ειδικότητα.  

 

Να υποβληθουν στο Ε.Ε.Ε.Σ. οι ειδικότητες του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο 
συνεργείο του υποψήφιου οικονομικού φορέα όπως και του υπέυθυνου ελέγχου ποιότητας 
τεχνικής υποστήριξης 

Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων σύμφωνα με στο υποάρθρο 2.5.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / Υπεργολαβία» της 
παρούσης. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τα επαγγελματικά 
προσόντα του προσωπικού, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή από 
το ένα μέλος της ένωσης. 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχήν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τις ανωτέρω 
ικανότητες.  

 

Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, θα προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή: 

 
Α. Κατάλογο εκτελεσθέντων συμβάσεων με αναφορά της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου 
παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του υποψήφιου 
σε αυτές, συνοδευόμενος από βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης: 
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α) Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
από την αρμόδια αρχή. 

β) Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε εφόσον 
δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση 
βεβαίωση του αποδέκτη της προμήθειας και των υπηρεσιών. 

Β. Δήλωση με σαφή αναφορά στο/α συνεργείο/α επισκευής που διαθέτουν για την παροχή των 
υπηρεσιών επισκευής, συνοδευόμενης από αντίγραφο των αδειών λειτουργίας αυτού/ών 
(δυνατότητα επισκευαστικών εργασιών και εμπορίας ανταλλακτικών). Στην περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για την εκτέλεση των εργασιών θα 
καταθέσει επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και Υπεύθυνη 
Δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για 
λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. 
Γ. Κατάσταση και περιγραφή του τεχνικού εξοπλσμού της επιχείρησης (διαγωνιζόμενος ή/και 
συνεργαζόμενοι οικονομικοί φορείς)  
Δ. Τα Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 ή τα ισοδύναμά τους. 

Ε. Δήλωση περί του τεχνικού προσωπικού με σαφή αναφορά στις αντίστοιχες ειδικότητες. 

ΣΤ. Βεβαιώσεις επισκευής από τις κατασκευάστριες εταιρείες (μόνο για Ομάδα 1). 

Ο συμμετέχων για την Ομάδα 1, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση των κατασκευαστών ή 
επίσημων εισαγωγέων – αντιοπροσώπων στη χώρα μας (πλαισίων + υπερκατασκευών) των 
οχημάτων που περιλάμβάνονται στην Ομάδα 1 οι οποίες θα βεβαιώνουν ότι μπορεί να επισκευάσει 
στο συνεργείο του (ή στο συνεργαζόμενο) τα οχήματα (πλάισιο + υπερκατασκευές) της ομάδας που 
λαμβάνει μέρος με την προσφορά του.  

Αυτό ζητείται ειδικότερα για την ομάδα 1, λόγω της εξειδικευμένης φύσης των υπερκατασκευών 
(απορριμματοφόρα – πλυντήρια κάδων) και της σπουδαιότητας – κρισιμότητας της χρήσης των 
οχημάτων αυτών για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας και 
την διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου υπηρεσιών προς τους Δημότες . 

Ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι … : 

 … έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακύρηξης και των τευχών που συνοδεύουν αυτή 
όπως και των σχετικών διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

 … δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 
Ο.Τ.Α. 

 … η επιχείρηση δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που τυχόν ζητήθηκαν 

 … ο οικονομικός φορέας ασκεί επαγγελματικη δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
διακύρηξης 

 … αποδέχεται τον έλεγχο του Συνεργείου του όποτε η Υπηρεσία μας το κρίνει απαραίτητο 
προκειμένου να διαπιστωθεί είτε η ποιότητα των ανταλλακτικών / παρεχόμενων υπηρεσιών 
επισκευής, είτε η εξειδίκευση και η φύση του προσωπικού, είτε η πορεία και οι τεχνικές 
απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης επισκευαστικής εργασίας επί οχήματος – μηχ/τος έργου του 
Δήμου μας.  

 … σε περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση λόγων 
αστοχίας προμηθεύομενου υλικού, τα έξοδα βαρύνουν τον μειοδότη  

 … τα χρησιμοποιούμενα ανταλακτικά θα ακολουθούν τις ισχύουσες σχετικές Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές και σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, , θα φέρουν σήμανση CE (εκτός 
από αυτά που εξαιρούνται από οδηγίες της Ε.Ε. ή σχετικούς νόμους), θα είναι απολύτως 
καινούρια και αχρησιμοποίητα αναγνωρισμενων κατασκευαστικών οίκων, και θα είναι ίδια 
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ή ισοδύναμα (εφάμιλλης ποιότητας) με αυτά της επίσημης αντιπροσωπείας του κάθε 
οχήματος – μηχ/τος έργου.  

 … ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την μεταφορά των ζητούμενων 
ανταλλακτικών στο συνεργείο του Δήμου και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν 
γίνει από υπαιτιότητα του μέχρι να παραδοθούν 

 … σε έκτακτες βλάβες και ακινητοποίηση οχημάτος επί οδοστρώματος (χωματερή κλπ), 
παρέχεται δυνατότητα μεταφορας του οχήματος στον χώρο του Συνεργείου τους χωρίς 
επιπλεον δαπάνη και επί 24ώρου βάσεως. 

 … η προσφορά θα αφορά τους ισχύοντες Τιμοκαταλόγους (με τις τιμές σε ευρώ 
€/ανταλλακτικό) των επίσημων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής των 
ανταλλακτικών που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών όπου 
αυτό απαιτείται. Στους τιμοκαταλόγους θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMΒER) του  
εργοστασίου κατασκευής των οχημάτων κάθε ομάδας του προϋπολογισμού ή 
αναγνωρισμένων οίκων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου-
κωδικός κατασκευαστή). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Προϋποθέσεις πιστοποίησης χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν: 

Γενικό κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2018, 2019, 
2020) κατ’ ανώτατο όριο (συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του) ίσο ή ανώτερο με το 100% της ενδεικτικής αξίας 
(προϋπολογισμού) της/των ομάδας/ων για τα οποία υποβάλουν προσφορά, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την 
ανωτέρω επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης θα προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα αποδεικτικά μέσα της παρ.8 των υποάρθρων 2.6.2 και 2.6.3 της 
παρούσας. 

Για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης χρηματοοικονομικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με 
το υποάρθρο 2.5.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων/Υπεργολαβία» της παρούσης. Στην περίπτωση 
αυτή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας και αυτοί στους οποίους στηρίζεται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας δύναται να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης ή 
από το ένα μέλος της ένωσης. 

Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει καταρχάς με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει την 
ανωτέρω επάρκεια. Στη συνέχεια, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης θα προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή: 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, 
συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 
του, στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση 
ισολογισμών στη χώρα του υποψηφίου. 

Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, τα έντυπα Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση περί του ύψους του μέσου γενικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων ετών. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλει τους 
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ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά στο προηγούμενο εδάφιο, επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 6ο Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 78 Ν.4412/16) 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα 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 αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής έγγραφη δέσμευσης για τον σκοπό αυτό, των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

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. 

Εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας κάνει χρήση της παρούσας δυνατότητας, θα το δηλώσει 
ρητά με το ΕΕΕΣ. Η συμπλήρωση χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. είναι υποχρεωτική και για τον τρίτο 
οικονομικό φορέα. Το χωριστό έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. του τρίτου ή το σύνολο των Ε.Ε.Ε.Σ. των τρίτων, στις 
ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά 
από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

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 73 της παρούσας. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή 
της σχετικής πρόσκλησης: το ιδιωτικό συμφωνητικό καθώς και τα δικαιολογητικά του/των τρίτων 
οικονομικών φορέων στις ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται, από τα οποία θα 
αποδεικνύεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ότι 
πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 4 και 5, κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

ΑΡΘΡΟ 7ο Υπεργολαβία (άρθρο 58 Ν.4412/16) 

Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό 
%) που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία 
του/των υπεργολάβου/ων. 

Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους οποιοδήποτε 
ποσοστό της σύμβασης, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα Ε.Ε.Ε.Σ. του της 
παρούσης του/των υπεργολάβου/ων, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη 
συνδρομή ή μη λόγων αποκλεισμού, των αποδεικτικών μέσων και μη αθέτησης των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, και για τον/τους υπεργολάβο/ους. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η Αναθέτουσα 
απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 
του ν. 4412/2016. 
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Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
Αναδόχου. 

ΔΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυήσεις  

1.Εγγύηση συμμετοχής 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ στην παρούσα διαδικασία σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο, σύμφωνα με το εδ. 
ε΄παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-
πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της 
συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας 
πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. 

Θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως κατ’ έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή 
του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά μέσω των εκτελεστικών συμβάσεων. Εάν 
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρ. β) της περ.8 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ισχύουν τα 
αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

3.Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκάστοτε συναπτόμενης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος/οι είναι υποχρεωμένος/οι να καταθέσει/ουν πρόσθετη εγγυητική επιστολή που θα 
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% χωρίς Φ.Π.Α. της συμβατικής αξίας έκαστης Εκτελεστικής 
Σύμβασης που θα του ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν. 4412/2016. 

Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης κάθε επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης 
ισχύουν αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

4.Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας: 
Θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να εγγυάται για την καταλληλότητα ή το εφάμιλλο των 
προσφερόμενων ανταλλακτικών καθώς και την καλή λειτουργία αυτών, ή/και  την καλή λειτουργία 
από κάθε επισκευή/ εργασία συντήρησης ή εργασία συντήρησης με τοποθέτηση υλικών- 
ανταλλακτικών οχημάτων ή  υπερκατασκευών, τουλάχιστον για ένα (1)  έτος από την παράδοση των 
ανταλλακτικών ή/και εκτέλεση των εργασιών. (Θα πρέπει να κατατεθεί  υπεύθυνη δήλωση με την 
τεχνική προσφορά των προαναφερθέντων Ομάδων).  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία του αντικειμένου 
της προμήθειας και της επισκευής. Επίσης, κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται 
μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία 
υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, 
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πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο 
από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. 
 
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. Για την 
παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του 
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 
εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δύναται να συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση 
του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και 
τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο έχει ισχύ για τριάντα έξι (36) μήνες. Η διάρκεια εκτέλεσης των 
επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο, 
μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο. Προβλέπεται η δυνατότητα 
παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος. 

ΑΡΘΡΟ 10ο Σύνταξη προσφορών Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
υποβάλλοντας προσφορά ανά ομάδα: είτε για μία ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το 
σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης ομάδας. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. 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 προσφέροντες 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 τις Τιμές Αναφοράς. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των 
Τιμών Αναφοράς όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο έντυπο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της 
παρούσας, ήτοι: 
 

Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΞΙΑ χωρίς 

Φ.Π.Α. 
ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 

612.903,23 € 760.000,00 € 
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2 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - ΓΕΡΑΝΟ - 
ΚΑΛΑΘΙ - ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ 

241.935,48 € 300.000,00 € 

3 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

20.161,29 € 25.000,00 € 

4 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

58.870,97 € 73.000,00 € 

5 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΔΙΚΥΚΛΑ 

5.645,16 € 7.000,00 € 

6 
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΣΑΡΩΘΡΑ 

96.774,19 € 120.000,00 € 

7 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

52.419,35 € 65.000,00 € 

8 
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή 

- Τοποθέτησης - Επισκευαστικών Εργασιών 
ΑΥΤΩΝ για ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

120.967,74 € 150.000,00 € 

  
1.209.677,42 € 1.500.000,00 € 

 

 Παράδειγμα:  

Έστω ότι για την 1η Ομάδα, (προϋπολογιστέα αξία 3ετίας χωρίς Φ.Π.Α. 612.903,23 €) ο συμμετέχων 
προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 15%  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 
τιμή προσφοράς :  

612.903,225 - [(612.903,225 *15%)] = 612.903,225 – 91.935,484 = 520.967,741 € 

 

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα οι προσφέροντες 
πρέπει να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελο «Οικονομική προσφορά» της ηλεκτρονικής διαδικασίας: 

το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς του αντίστοιχου Παραρτήματος της διακήρυξης, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο σε μορφή .pdf  

Επισημαίνεται ότι: 

Α. Οι τιμοκατάλογοι για τους οποίους θα εφαρμοσθεί η προσφερόμενη έκπτωση, πρέπει να 
περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα και στις υπερκατασκευές αυτών 
κάθε κατηγορίας (ομάδας του προϋπολογισμού) του Δήμου Αιγάλεω. 

Β. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται η μεταφορά με Ειδικό Όχημα σε χώρο επισκευής (στο 
ορισμένο συνεργείο ή σε ειδικό συνεργείο) καθώς και το κόστος άλλων οχημάτων που μπορεί να 
είναι απαραίτητα όπως ειδικοί γερανοί, ειδικό όχημα φόρτωσης και εκφόρτωσης του οχήματος, 
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όπως και εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν για την ρυμούλκηση μεταφορά (π.χ. 
αποσυναρμολόγηση άξονα κ.λπ.). 

Γ. Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και την 
παροχή υπηρεσιών επισκευής στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Tο εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Δ. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016. 

Ε. Οι προκύπτουσες, βάσει των προσφερόμενων αρχικών ποσοστών έκπτωσης, τιμές είναι σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για τη μέθοδο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατά το παρόν στάδιο δεν είναι 
γνωστό ούτε αν θα ανατεθεί οιαδήποτε ποσότητα σε οιονδήποτε καταρχήν επιλεγέντα οικονομικό 
φορέα ούτε μάλιστα είναι καν γνωστή η τιμή ανά μονάδα που τυχόν θα προσφερθεί και θα 
συμβασιοποιηθεί κατά το στάδιο της εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αφού μετά τη σύναψη της 
τελευταίας θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαδικασίες από τις οποίες θα προκύψουν τελικές 
πραγματικές προσφορές. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

Ειδικότερα για την ομάδα 8. Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή - Τοποθέτησης - 
Επισκευαστικών Εργασιών ΑΥΤΩΝ για ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ο οικονομικός φορέας θα 
προσφέρει ξεχωριστή συγκεκριμένη τιμή ανά διάσταση ελαστικού επισώτρου σύμφωνα με τον 
σχετικό πίνακα προϋπολογισμού της μελέτης. Ως συνολική προσφερόμενη έκπτωση για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ των ελαστικών επισώτρων, θα θεωρηθεί αυτή που θα προκύψει από την διαφορά του 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της μέλετης και του συνόλου της προσφοράς που θα 
προκύψει συνυπολογίζοντας τις προσφερόμενες τιμές ανα ελαστικό επισώτρο και τις ενδεικτικές 
ποσότητες ανά διάσταση που αναγράφονται ατον πίνακα του προϋπολογισμού.  

 

Παράδειγμα: 

Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού προμήθειας ελαστικών (χωρίς Φ.Π.Α.) μελέτης = 120.967,742 

Έστω, Σύνολο οικονομικής προσφοράς υπολογίζοντας τιμή προσφορας ανά ελαστικό και ποσότητα 
προϋπολογισμού ανα ελαστικό (χωρίς Φ.Π.Α.) = 90.000,000 € 

Άρα Συνολικό προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια των ελαστικών   

β = 1 – (90.000,00 / 120.967,742) % = 25,60 % 

 

Το παραπάνω ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί ως ο ορος β στη σχέση  ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 
2] για τον υπολογισμό της ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. και την υποβολή τελικής προσφοράς στο σύστημα 
όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενη αναφορά την παρούσα μελέτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Ανάθεση Εκτελεστικών Συμβάσεων 
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1. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει 
αγαθά και υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η τιμή που έχει προκύψει κατά τη 
διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας-Πλαίσιο αποτελεί κατά προσέγγιση και το συμβατικό 
τίμημα για έκαστο είδος και υπηρεσία. Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια 
της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την 
αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι 
συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 

2. Κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας – Πλαίσιο θα διέπεται 
από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με τον 
Ανάδοχο θα συνδέεται δε, με τη φύση των προμηθειών και των υπηρεσιών που υποχρεούται 
κάθε φορά να εκτελέσει. 

3. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα συνάπτονται με τον ανάδοχο της Συμφωνίας – Πλαίσιο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 
τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα αναφερόμενα στην Υ.Α 
3373/390(ΦΕΚ 349 Β΄27-03-1975)  «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής και συντήρησης, 
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων 
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ, 
περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την 4493/24.4.1975 όμοια ( 
ΦΕΚ Β΄489), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(ενδ. σχετ. 164/2018, 119/2018, 211/2017 πράξεις και 252/2016 ως προς τις νομικές παραδοχές 
της πράξη, του VII Τμήματος Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών). 

4. Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται και προσδιορίζονται, σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας-πλαίσιο ανά ομάδα . Η κάθε εκτελεστική σύμβασης θα προκύψει βάσει:  α) των 
δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, β) του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης 
επί τοις εκατό (%) επί των νέων Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), 
όπως αυτές θα έχουν προκύψει από τις νέες επικαιροποιημένες επίσημους τιμοκαταλόγους 
ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων. Το ποσοστό έκπτωσης καθ’όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης δε μεταβάλλεται. Κατά συνέπεια, ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης» θα ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας ως εξής: 

 Για την προμήθεια: βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη στη Συμφωνία-Πλαίσιο, τους επίσημους 
τιμοκαταλόγους και το αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την 
επισκευή του οχήματος λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης 
Χρονικής Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
παρούσας, σε συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο, από τον Ανάδοχο της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο, ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής αξίας χρέωσης ανά ώρα 
εργασίας επισκευής, σαράντα πέντε ευρώ ανά ώρα (45,00€/h). 

5. Αρμόδια υπηρεσία για τις διαδικασίες σύναψης των Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η Δ/νση 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγάλεω. 

6. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο μόνο 
εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο Κριτήριο Ανάθεσης των Εκτελεστικών Συμβάσεων – Τρόπος Τιμολόγησης - Τρόπος 
πληρωμής συμβατικής αξίας Εκτελεστικών Συμβάσεων: 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 



70 

 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται χωρίς νέα προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο και με κριτήριο συμφερότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται και προσδιορίζονται, σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας-πλαίσιο ανά ομάδα. Η κάθε εκτελεστική σύμβασης θα προκύψει βάσει:  α) των 
δεδομένων της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, β) του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) επί των νέων Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές 
θα έχουν προκύψει από τις νέες επικαιροποιημένες επίσημους τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών – 
αναλωσίμων των οχημάτων. Το ποσοστό έκπτωσης καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης δε 
μεταβάλλεται. Κατά συνέπεια, ο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης» θα 
ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας ως εξής: 

 Για την προμήθεια: βάσει των απαιτούμενων για την επισκευή ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων λαμβάνοντας υπόψη στη Συμφωνία-Πλαίσιο, τους τιμοκαταλόγους και το 
αρχικώς προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 Για την παροχή υπηρεσίας επισκευής: βάσει των απαιτούμενων εργασιών για την επισκευή 
του οχήματος λαμβάνοντας υπόψη τους Πίνακες Προσδιορισμού Μέγιστης Χρονικής 
Διάρκειας Εκτέλεσης Εργασιών Επισκευής των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, σε 
συνδυασμό με το αρχικώς προσφερόμενο, από τον Ανάδοχο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής αξίας χρέωσης ανά ώρα εργασίας επισκευής, σαράντα 
πέντε ευρώ ανά ώρα (45,00€/h). 

Οι κατακυρωθείσες τιμές βάσει των τελικώς προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης είναι σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου 
ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών που ανατέθηκαν με την εκάστοτε Εκτελεστική 
Σύμβαση στον ανάδοχο από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται δυνάμει του 
άρθρου 221 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Εξάλλου για την πληρωμή του αναδόχου ο τελευταίος θα 
πρέπει να προσκομίζει εκ νέου πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εκτός 
αν έχει ήδη προσκομίσει τέτοια από προηγούμενη Εκτελεστική Σύμβαση και τα τελευταία είναι σε 
ισχύ. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Παρακολούθηση Εκτελεστικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής (άρθρο 216 
του Ν.4412/2016) 

Αρμόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμφωνητικού της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία - Δ/νση 
Καθαριότητας & Τμήμα Προμηθειών - σε συνεργασία με τις Επιτροπές Παραλαβής που 
συγκροτούνται γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016. 

Αρμοδιότητες υπηρεσίας: Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
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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. 

Η αρμόδια υπηρεσία δύναιτα, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, 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, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο Παραλαβή υλικών – υπηρεσιών (άρθρα 208, 219 & 221 του Ν.4412/2016)  

Παραλαβή υλικών: 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανταλλακτικά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της εκάστοτε Εκτελεστικής 
Σύμβασης. 

2. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών θα γίνεται στο αμαξοστάσιο της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας του Δήμου Αιγάλεω που βρίσκεται επί της οδού Μικελή 6 στο Αιγάλεω  ή σε τόπο 
που θα ορίζει η Υπηρεσία 

3. Η παράδοση των υπό προμήθεια ανταλλακτικών, θα γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του 
προμηθευτή. 

4. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 
εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω Νόμου. 

5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση. 

6. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά 
τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

 

Παραλαβή των υπηρεσιών επισκευής: 

1. Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς 
λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Δήμο Αιγάλεω, τα οποία θα περιλαμβάνονται 
στην εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση, δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές μέρες από την 
εισαγωγή του εκάστοτε οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία εισαγωγής στο συνεργείο 
του Αναδόχου η  οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης του οχήματος. 
2. Η παραλαβή των επισκευασμένων οχημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό σύμφωνα με την παρ.3 και την παρ.11 εδ. δ’ του 
άρθρ. 221 του Ν.4412/2016, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 219 του Ν. 
4412/2016. 
3. Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων, ορίζεται το 
εξωτερικό συνεργείο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης 
Συμφωνίας Πλαίσιο. 
4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα σχετικά Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να 
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παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε 
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή /και παραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
5. 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 καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
6. Για την εφαρμογή της παρ. 5 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/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. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 
τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016. 
7. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 4 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 5, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. 
9. H εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
10. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας και επισκευών (άρθρο 215 του ν. 4412/2016)  

1. Η εγγυημένη λειτουργία ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την παράδοση της προμήθειας 
κάθε ανταλλακτικού ή την παροχή κάθε υπηρεσίας συντήρησης/επισκευής βλάβης ή επισκευής με 
τοποθέτηση υλικών αναλωσίμων ή ανταλλακτικών.  

2.  Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της σύμβασης και οφείλει να προβαίνει στην αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας και της επισκευής. 
3. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό 
οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση 
όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την 
άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της 
υπηρεσίας. 
4. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. 
5. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
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επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης 
του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 
6. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δύναται να συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής 
της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας - Παράταση διάρκειας 
σύμβασης (άρθρα 206, 217 Ν.4412/2016)  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας. 
2. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (παρ.1 άρθρου 206 Ν.4412/2016): 
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύμβασης” του Ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της 
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του 
Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 

3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. 
5. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
εκπρόθεσμης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόμενου άρθρου της παρούσας. 
6. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
8. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Παράταση διάρκειας σύμβασης (παρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016) 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Η ως άνω περίπτωση αφορά σε 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 Αν λήξει η συνολική  διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
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εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας – Ποινικές Ρήτρες (άρθρα 207, 218 
Ν.4412/2016)  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της 
παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

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

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

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

Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ποινικές Ρήτρες: 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

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

Προϊστάμενος  
Τμ. Μελετών & Αποθήκης 

 
 
 

Χαράλαμπος Σβώλος                                                 
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός 

   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ Διοικ/κου Οικ/κου  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου 
Τ.Κ.12243, Αιγάλεω 
Τηλ. 210.3475734 
e-mail: promithies@egaleo.gr  
Url: www.aigaleo.gr 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

 

Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΞΙΑ χωρίς 

Φ.Π.Α. 
ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ 

612.903,23 € 760.000,00 € 

2 

Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 
Επισκευαστικών Εργασιών σε  

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ - ΓΕΡΑΝΟ - 
ΚΑΛΑΘΙ - ΒΥΤΙΟ ΚΛΠ 

241.935,48 € 300.000,00 € 

3 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

20.161,29 € 25.000,00 € 

4 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

58.870,97 € 73.000,00 € 

5 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΔΙΚΥΚΛΑ 

5.645,16 € 7.000,00 € 

6 
Προμήθεια Ανταλλακτικών& Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΣΑΡΩΘΡΑ 

96.774,19 € 120.000,00 € 
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7 
Προμήθεια Ανταλλακτικών & Παροχή 

Επισκευαστικών Εργασιών σε  
ΦΟΡΤΩΤΕΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

52.419,35 € 65.000,00 € 

8 
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή 

- Τοποθέτησης - Επισκευαστικών Εργασιών 
ΑΥΤΩΝ για ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

120.967,74 € 150.000,00 € 

  
1.209.677,42 € 1.500.000,00 € 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Προϊστάμενος  
Τμ. Μελετών & Αποθήκης 

 
 
 

Χαράλαμπος Σβώλος                                                 
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός 

   
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΕ Διοικ/κου Οικ/κου  

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

                         

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ–ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» 

 

Ο   Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταρείας    ………………………………………………………..με   

έδρα…………………………Δ/νση...…………………………Τηλ.…….………………,email……………….α

φού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων 

Παραρτημάτων αυτής, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν 

στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης άνω των ορίων για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ–ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ   ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ    ΑΙΓΑΛΕΩ   ΜΕΣΩ   ΣΥΝΑΨΗΣ  

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΞΙ  (36)  ΜΗΝΩΝ»,  προσφέρω  για  

την  ανάληψη  των  ομάδων/τμηματων:  

…………………………………………………………………..…… (αριθμητική αναγραφή) 

 της Συμφωνίας-Πλαίσιο τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης (%) και τις παρακάτω 

τιμές: 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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Υπόδειγμα φόρμας υποβολής προσφοράς :  

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Νο : ………….  
 
Κατηγορία : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ 

ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ) (1) 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΣΗΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(2) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(36 ΜΗΝΕΣ)  

(3) = (1) – [(1)Χ(2])  
 
 
 

……………………… € 

α- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: ποσοστό έκπτωσης (%) 
επί της αξίας χρέωσης 45,00€ ανά ώρα 

εργασίας επισκευής) (36 ΜΗΝΕΣ) -α 
 

….…………………………..% 

 

……………………………………………………..…. € 
 

β-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: ποσοστό έκπτωσης 

(%) επί των ισχυόντων τιμοκαταλόγων 
των επίσημων αντιπροσώπων των 

εταιρειών εισαγωγής) (36 ΜΗΝΕΣ) - β 
 

……….……………….……… % 

 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  (Μ.Ε.) 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ&ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:   Μ.Ε=  

α+β/2 με β≥α επί ποινή αποκλεισμού  

 
…………………………….% (2) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (3) 
 

Ποσό χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς): 

 
…………………………………………………………………………€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (3) 
 

χωρίς ΦΠΑ  (Ολογράφως): 

 
………………………………………………………………………….€ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ : 

 

 8.  Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ & Παροχή - Τοποθέτησης - Επισκευαστικών Εργασιών ΑΥΤΩΝ για 
ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Προϋπολογισμός Ομάδας : 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή 120.967,742 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Ενδεικτική Χρήση  
 

(όχι δεσμευτικά) 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(όχι 
δεσμευτική) 

ΤΙΜΗ / ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΑ 

Εκσκαφέας φορτωτής 10,0/75X15,3 2   

Εκσκαφέας φορτωτής  10,5/80X18  2   

Δίκυκλο 100/90-17 4   

Σάρωθρο 10R22,5 4   

Δίκυκλο 110/70-16 2   

Φορτωτής (κομπρεσέρ) 11L16SL 1   

Πλυντήριο κάδων 11R22,5 4   

Δίκυκλο 110/70/16 2   

Δίκυκλο 120/70-12 2   

Δίκυκλο 120/90-18 2   

Τρίκυκλο 135/80R12 3   

Φορτωτης 12,5-18 8   

Δίκυκλο 130/70-12 2   

Δίκυκλο 130/70-16 2   

Φορτηγό διαξονικό (αρπάγη) 13R22,5 12   

Σάρωθρο(μικρό) 15,0/6,00-6 4   

Φορτωτής 15,5X25 4   

Φορτωτής (κομπρεσέρ) 16,9-24 4   

Φορτωτής 17,5-25 4   

Επιβατηγό 175/70R13 12   

Επιβατηγό 175/70R14 12   

Εκσκαφέας φορτωτής  18,4/15X26 4   

Επιβατηγό 185/65R14 8   

Επιβατηγό 185/65R15 8   

Επιβατηγό 185/70R14 8   

Φορτηγάκι ανοικτό 185/R14 8   

Επιβατηγό 185/75R16 8   

Επιβατηγό 195/50R15 8   
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Φορτηγάκι ανοικτό 195/70R15 20   

Επιβατηγό 205/60R16 12   

Επιβατηγό 205/70R15 12   

Φορτηγό διαξονικό 205/75R16 12   

Ανυψωτικό 205/75R17,5 12   

Επιβατηγό 215/55R16 12   

Φορτηγάκι κλειστό 215/75R16 20   

Απορριμματοφόρο (πρεσάκι) 215/75R17,5 18   

Φορτηγό 225/70R15 20   

Σάρωθρο 225/75R10 8   

Φορτηγάκι ανοικτό υδραυλική 225/75R16 12   

Σάρωθρο 225/75R17,5 8   

Σάρωθρο 23X9-10 4   

Πλυντήριο κάδων 235/75R17,5 12   

Λεωφορείο 245/70R19,5 12   

Βυτίο 265/70R19,5 12   

Φορτωτής (κομπρεσέρ) 280/70R16 4   

Σάρωθρο 285/70R17,5 8   

Απορριμματοφόρο (πρέσα) - Σάρωθρο 285/70R19,5 20   

Δίκυκλο 3.00-10 2   

Απορριμματοφόρο (πρέσα) 305/70R19,5 18   

Απορριμματοφόρο (πρέσα) 315/70R22,5 18   

Απορριμματοφόρο (πρέσα) - Φορτηγό 315/80R22,5 52   

Φορτηγό διαξονικό 6,50R16 4   

Σάρωθρο 6,50R10 4   

Δίκυκλο 70/90-17 2   

Πλυντήριο κάδων 9,00R20 4   

Γερανός 9R22,5 6   

 
  

 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

 
  

 

ΦΠΑ 24%  

 
  

 

Σύνολο με ΦΠΑ 
 

 

Συνολικό προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια των ελαστικών    

β = 1 – [ («σύνολο προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.») / 120.967,742 € ] % = …………………….… % (αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % : ………….……………………………………………………………. (ολογράφως) 

 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

[Για συμφωνίες-πλαίσιο άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ 
που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, 
με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται 
στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.] 

 

[Για συμφωνίες-πλαίσιο κάτω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή 
στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις 
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της 
σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν 
καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της 
διακήρυξης, είτε ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι 
οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.]  
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2021/S 100-263345

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090197140
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.egaleo.gr
Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ
Οδός και αριθμός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ
Ταχ. κωδ.: 12243
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΒΑΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2132044878
φαξ: 2132044880
Ηλ. ταχ/μείο: promithies@egaleo.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – 
ΠΛΑΙΣΙΟ Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου 
ΑΙΓΑΛΕΩ
Σύντομη περιγραφή:
Αφορά δημόσια ανοιχτή διεθνή ηλεκτρονική μειοδοτική διαδικασία άνω των ορίων με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά 
ομάδα ανάθεσης υπηρεσίας / προμήθειας ειδών όπως ορίζεται ακολούθως στην 
παρούσα, με την προϋπόθεση η προσφορά του να καλύπτει το σύνολο των ειδών της 
κάθε ζητούμενης ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 
τεύχος Α), η προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου 
ΑΙΓΑΛΕΩ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με στόχο την σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο διάρκειας 
36 μηνών. Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) ή και περισσότερα του ενός (1) ή για το 
σύνολο των τμημάτων που περιγράφονται παραπάνω. Οι Προσφορές θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές/απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I του παρόντος τεύχους. 
Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων/ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα 
εφόσον αυτός κριθεί ως μειοδότης, ορίζεται σε οκτώ (8) .
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

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

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:
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Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
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Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

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


