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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Τακτικός Προϋπολογισμός Δήμου Αρριανών                         

 
Αριθμός Μελέτης: 122/2017 

Ο Δήμαρχος Αρριανών διακηρύσσει : 

 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων της Προμήθειας ανταλλακτικών 
για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Αρριανών για το έτος 
2018 
   

Εκτιμώμενης αξίας 199.193,55 € χωρίς ΦΠΑ, (247.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), 
[Για Προμήθεια: 134677,42€ , Για Εργασίες: 64.516,13€ ]{Χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α) Ν. 4412/2016  (Α’ 147), β) Ν.4111/2013  (Α’ 18) και γ) 
τους  όρους  της  παρούσας  και    με  τη  χρήση  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει  της  χαμηλότερης  τιμής, 
και  συγκεκριμένα  για  τον  παρόντα  διαγωνισμό  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  (%)  στην  εκάστοτε 
ομάδα συμμετοχής. 

Όμως  για  την  ομάδα  ηλεκτρικούς  συσσωρευτές  και  για  τα  ελαστικά  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η 

χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων‐

μηχ/των‐υπερκατασκευών της ομάδας θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.  

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  που  καταθέτει  προσφορά  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών,  πρέπει 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη ομάδα εργασίας 
συντήρησης/επισκευής. Εξαιρούνται οι ομάδες συσσωρευτών. 
 
Τα στοιχεία του διαγωνισμού είναι τα κάτωθι :  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Δ/νση    Φιλύρα Ν. Ροδόπης ΤΚ 693 00 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου  Αμέτ Ριτβάν 

Τηλέφωνο  25313 52800 

FAX  25313 52808, 25313 52826 

E‐mail  filyra@0924.syzefxis.gov.gr , gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr  

Αρ. μελέτης  122/2017 

Τίτλος   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Μ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

CPV:  50112100‐4 

34300000‐0  
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34350000‐5 

Προϋπολογισμός  247.000,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) 

Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής 
προσφορών 

18‐12‐2017 

Ημερομηνία  λήξης  υποβολής 
προσφορών 

16‐1‐2018 

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση 
(Ανάρτηση) στην Διαδικτυακή πύλη  του 
ΚΗΜΔΗΣ 

14/12/2017 

Τρόπος Εκτέλεσης  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και το 

άρθρο 38  του Ν. 4412/16 θα καταχωρηθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων).  

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr, 

ύστερα  από  προθεσμία  τουλάχιστον  είκοσι  δύο  (22)  ημερών,  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας 

αποστολής της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 

www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4155/13  (ΦΕΚ/Α/29‐5‐2013),  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21‐10‐2013)  «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό  υποβάλλοντας  προσφορά  για  μία  ή 

περισσότερες  ομάδες  (όπως  αναφέρονται  στην  επισυναπτόμενη  μελέτη),  είτε  για  το  σύνολο  της 

προμήθειας,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  προσφορά  θα  αφορά  όλα  τα  είδη  και  τις  ποσότητες  της  κάθε 

ομάδας, με ποινή απόρριψης της προσφοράς. 

Σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνισμός  αποβεί  άγονος  στο  σύνολό  του  ή  εν  μέρει  ο  Δήμος  διατηρεί  το 

δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (άρθρ. 32 

παρ. 2α Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία  ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΦΙΛΛΥΡΑΣ  ‐ 
ΦΙΛΛΥΡΑ 

Πόλη  ΦΙΛΛΥΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  69300 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS1  EL 513 

Τηλέφωνο  25313 – 52827/00 

Φαξ  25313 52808 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr  

filyra@0924.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  Γκαϊτατζίδης Παντελής 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.arriana.gr  

Διεύθυνση  του  προφίλ  αγοραστή  στο  διαδίκτυο 
(URL)2 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ,  είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (μη κεντρική 
αναθέτουσα  αρχή)    {άρθρο 2  παρ. 1  περ. 2  και 3  του  ν. 4412/2016}  και  ανήκει  στη  Γενική  Κυβέρνηση 
υποτομέας  ΟΤΑ.  Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  η  παροχή  γενικών  δημόσιων 
υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 3  

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)  Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στην  διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση, ή από την ιστοσελίδα του 

Δήμου Αρριανών  www.arriana.gr    

γ)     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και περαιτέρω 

διευκρινίσεις από το  τμήμα προμηθειών  του Δήμου  (25313 52804). Ακόμη μπορούν να επισκεφθούν  το 

αμαξοστάσιο  του  Δήμου  προκειμένου  να  σχηματίσουν  πλήρη  εικόνα  για  αυτά  και  για  τις  ανάγκες  της 

υπηρεσίας.  Μπορούν  επίσης  να  επικοινωνήσουν  στο  τηλέφωνο  25313  52827  με  τον  κ.  Γκαϊτατζίδη 

Παντελή και στο 25313 52807 με την κα Χαριτοπούλου Αγνή για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα 

οχήματα και τα μηχανήματα. 

 
 

                                                            
1  Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2  Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
3  Άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16. 





Σελίδα - 6 - από 113 

 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας ‐ Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  την ανοικτή  διαδικασία  του άρθρου 27  του  ν. 4412/16,  ύστερα 

από  κανονική  προθεσμία  των  προβλεπόμενων  ημερών  (ελάχιστη  προθεσμία  22  ημέρες  από  την  ημέρα 

δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016). 

 

 Χρηματοδότηση της σύμβασης4 

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  247.000,00  € 

συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%  για  το  έτος  2018  (από  την  01/01/2018  ή  την  υπογραφή  των 

συμβάσεων σε μεταγενέστερο χρόνο έως 31/12/2018). 

Αναλυτικά, οι πιστώσεις οι οποίες θα προέλθουν από ιδίους πόρους και θα καλύψουν τη σχετική 

δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Αρριανών για το οικονομικό έτος 2018 αναλύονται ως εξής: 

Α/Α  Περιγραφή  Κ.Α.  Ποσό (€) 

1  Ανταλλακτικά Μεταφορικών μέσων  10.6671.01  5.000,00 

2  Ανταλλακτικά Μεταφορικών μέσων  20.6671.01  42.000,00 

3  Ανταλλακτικά Μεταφορικών μέσων  30.6671.01  30.000,00 

4  Ανταλλακτικά Μηχανημάτων  30.6672.01  45.000,00 

5  Προμήθεια ελαστικών  10.6671.02  5.000,00 

6  Προμήθεια ελαστικών  20.6671.02  20.000,00 

7  Προμήθεια ελαστικών  30.6671.02  20.000,00 

8  Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων  10.6263.01  5.000,00 

9  Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων  20.6263.01  25.000,00 

10  Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων  30.6263.01  25.000,00 

11  Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων  30.6264.01  25.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ  247.000,00 

 

Τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το σύνολο των 

εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά κατηγορία έως την λήξη της σύμβασης και 

δεν δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια.  

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα 

προκύψουν  και  κατά  τη  φάση  υλοποίησης  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  εξαντλήσει  το  σύνολο  του 

προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και 

επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.  

Τα ανταλλακτικά, οι εργασίες καθώς και τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου αναφέρονται σε 

αναλυτικούς  πίνακες  στην  επισυναπτόμενη  μελέτη  με  αριθμό  122/2017  που  θεωρήθηκε  από  την  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

                                                            
4  Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016. 
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Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 

 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  μία  ή  περισσότερες  ή  και  όλες  τις 

ομάδες/κατηγορίες,  για  τη  συνολική  ωστόσο  προκηρυχθείσα  ποσότητα  κάθε  ομάδας 

(οχήματα/μηχανήματα/υπερκατασκευές),  όπως  παρουσιάζονται  στην  επισυναπτόμενη  μελέτη  η  οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 Σε  κάθε περίπτωση, επί  ποινή αποκλεισμού,  η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά 

όλα τα οχήματα κάθε ομάδας.  

 Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα πρέπει  να  διαθέτει  άρτια  εξοπλισμένο  συνεργείο  τοποθέτησης  και 

ζυγοστάθμισης ελαστικών οχημάτων και βαρέων μηχανημάτων εντός του Νομού Ροδόπης ή εάν έχει την 

έδρα εκτός Νομού Ροδόπης να συνεργαστεί με κατάλληλο τοπικό συνεργείο. 

 Κριτήριο  κατακύρωσης  (μειοδότης)  είναι  α)  η  χαμηλότερη  τιμή  προσφοράς  (δηλαδή  το 

μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης)  για  το  σύνολο  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  της  συγκεκριμένης 

ομάδας που κατατίθεται προσφορά και β) η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας για τις ομάδες των 

ηλεκτρικών συσσωρευτών και για τα ελαστικά. 

 Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  που  καταθέτει  προσφορά  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  πρέπει 

υποχρεωτικά  να  καταθέσει  προσφορά  και  για  την  αντίστοιχη  ομάδα  εργασίας  συντήρησης  επισκευής. 

Όποιος καταθέτει προσφορά μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι 

ομάδες ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

 Απόρριψη  ενός  ή  περισσοτέρων  ειδών  μιας  ομάδας  επιφέρει  αυτόματα  την  απόρριψη    της 

προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 Οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  έχουν  την  δυνατότητα  να  προσφέρουν  σε  κάποιο  είδος,  τιμή  που 

είναι  μεγαλύτερη  από  την  προϋπολογισθείσα,  (λόγω  τυχόν  λανθασμένης  έρευνας  αγοράς  στην 

εκτιμώμενη  αξία),  παρόλο  ταύτα  και  επί  ποινή  αποκλεισμού  η  συνολική  προσφερόμενη  τιμή  για  την 

ομάδα, πρέπει να είναι μικρότερη από την προϋπολογισθείσα τιμή/εκτιμώμενη αξία για κάθε ομάδα. Οι 

διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό του 

προϋπολογισμού της ομάδας συνολικά.  

 Το ποσοστό θα  είναι  ίδιο  για  την προμήθεια ανταλλακτικών  και  την  εργασία που αφορά  την 

ομάδα.  Δηλαδή  το  προσφερόμενο  ανά  ομάδα  ποσοστό  έκπτωσης  θα  είναι  ενιαίο  για  κάθε  ομάδα 

ανταλλακτικών και της αντίστοιχης ομάδας εργασιών. 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 247.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (24%), (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 199.193,55 + ΦΠΑ 24%  : 47.806,45 €). 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  104  παρ.  1  ,  εδ.  3‐5  και  άρθρο  105  παρ.  1  Ν.  4412/2016,  το  αρμόδιο 

γνωμοδοτικό  όργανο,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  του,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της 

σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό,  που  θα 

καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Το  ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας  μέχρι 100.000  ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.  και  το 15%  για 

διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001  ευρώ  και  άνω  περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  στην 

50112100‐4  Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων  

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

34350000‐5  Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
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περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 

μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  ποσοστού,  απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής {το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου του προϋπολογισμού της μελέτης 

της συγκεκριμένης ομάδας που κατατίθεται προσφορά και η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος για την για τους 

ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά}.5  

Η  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  ανάμεσα  στην  αναθέτουσα  αρχή  και  στον  ανάδοχο  θα  έχει 

χρονική διάρκεια από την 01/01/2018 ή την υπογραφή της σε μεταγενέστερο χρόνο για το έτος 2018. 

Τυχόν παράταση  της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί  εφόσον  τηρούνται οι όροι  του άρθρου 132  του Ν. 

4412/2016. 

Οι  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό  για  την  καλύτερη  ενημέρωσή  τους μπορούν  να  επισκεφθούν 

και να εξετάσουν τα προς επισκευή και συντήρηση οχήματα και μηχανήματα για να σχηματίσουν πλήρη 

εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα και 

να  εκτιμήσουν  τις  εργασίες  και  τα υλικά‐ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν  για  τη συντήρηση ή  για  την 

επισκευή τους, στους Αντιδημάρχους του Δήμου, τηλ 25313 50819 και 25323 50203 καθημερινά κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δώσουν  στους  τύπους  των  υπερκατασκευών  και  στους 

μηχανισμούς που αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.  Τα οχήματα  του 

Δήμου, αναφέρονται ενδεικτικά στον Πίνακα των Οχημάτων στην επισυναπτόμενη μελέτη. 

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνοι  για  την  ορθή  σύνταξη  των 

προσφορών  τους  βασιζόμενοι  σε  στοιχεία  που  θα  συλλέξουν  οι  ίδιοι  κατά  την  αυτοψία  που  θα 

πραγματοποιήσουν στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  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. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') «Χωρικός σχεδιασμός ‐ Βιώσιμη ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις», Άρθρο 46. 

 Του Ν. 3463/2006  (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» 

(άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 

42/23‐2‐2007,  τ.  Α΄)  «Ειδικές  ρυθμίσεις  θεμάτων  μεταναστευτικής  πολιτικής  και  λοιπών  ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

 Του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

 Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7‐4‐2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο  εφαρμογής  του  ν.4046/2012  και άλλες διατάξεις» και  ειδικότερα  την υποπαράγραφο ΣΤ.20 

                                                            
5  Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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του άρθρου 1 «Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» που αντικατέστησε 

την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 4155/2013. 

 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  1  παρ.  Ζ'  (προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16ης 

Φεβρουαρίου 2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές) 

υποπαράγραφος  Ζ.5  (Συναλλαγές  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  και  Δημοσίων  Αρχών‐Άρθρο  4  Οδηγίας 

2011/7)  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  Ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» και του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11‐04‐

2012 », όπως ισχύει, 

 Του  Ν. 3979/2011  (Φ.Ε.Κ. 138/τ.  Α΄/16‐06‐2011) «Για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  λοιπές 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

 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”  και  την  αρ.  Πρωτ.  ΔΙΣΚΠΟ/  Φ.8  /  οικ.16752  /22‐7‐2011  εγκύκλιο  του 

Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.6 

 Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 

163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4‐3‐ 2009, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8), 7,  

 Του  Ν.  3469/2006  (Α’  131)  «Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως  και  λοιπές 

διατάξεις»,8 

 Του Ν.  3419/2005  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  Γ.Ε.Μ.Η. &  εκσυγχρονισμός  της  Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 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». 

 Της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων 

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,9 

                                                            
6  Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω  απόφασης,  καταργείται  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  10  του  άρθρου  379.  Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379. 

7  Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η / 01 / 2021.  
8  Σύμφωνα  με  τα  άρθρα  377  παρ.  1  περ.  37  και  376  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  εξακολουθεί  να  ισχύει  η  δημοσίευση  των 

προκηρύξεων  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  μέχρι  την  έκδοση  της 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του ως άνω νόμου. 





Σελίδα - 10 - από 113 

 

 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.).10 

 Της  με  αρ.  πρωτ.  Π1/542/4/3/2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΚΤΦ‐ΠΨ5)  εγκυκλίου  με  θέμα  «Ενημέρωση  για  το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Της υπ. αριθ. 3373/390/20‐03‐1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

349/Β΄/27‐03‐1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  και  των  εν  γένει  Ν.Π.Δ.Δ.  κλπ»  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  από  την  υπ.  αριθ. 

4993/745/1975  απόφαση  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ  489/Β/15‐05‐1975),  όπως 

ισχύει σήμερα. 

 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, 

 Της υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  για την 

έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, 

 Της αριθ. 15 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ) με 

θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)»  του άρθρου 79 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147). 

 Της αριθ. 12 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 290/2015 με ΑΔΑ 7ΕΩ5ΟΞΤΒ‐ΗΞΒ) με 

θέμα «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης». 

 Της αριθ. 13 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 295/2015 με ΑΔΑ ΨΤΜ2ΟΞΤΒ‐ΗΞ4) με 

θέμα «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας». 

 Της αριθ. 17 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ (Αποφ. 181/2016 με ΑΔΑ ΩΕ7ΤΟΞΤΒ‐Ε7Ω) με 

θέμα  «Ενίσχυση  συμμετοχής  των  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  (ΜΜΕ)  στις  διαδικασίες  ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων». 

 Της αριθ. 22  κατευθυντήριας οδηγίας  της ΕΑΑΔΗΣΥ  (Αποφ. 44/2017 με ΑΔΑ 7ΜΥΤΟΞΤΒ‐ΖΓΖ)  με 

θέμα «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους». 

 Του αριθ. 3367/29‐05‐2017 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την υπογραφή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. 

 Της  με  αρ.  Απόφασης  Υπ.  Οικονομίας &  Ανάπτυξης  57654/22.05.2017  (ΦΕΚ  1781/23.05.2017 

τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του 

ΚΗΜΔΗΣ. 

 Το  αριθ.  πρωτ.  3468/30‐05‐2017  έγγραφο  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ:  ΩΥ7ΙΟΞΤΒ‐45Γ)  με  θέμα 

«Ενημέρωση για τη δημοσίευση του Ν. 4472/2016, τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. 

ΚΗΜΔΗΣ». 

 Της  ΚΥΑ  1191/14.03.2017  (ΦΕΚ  969/22.03.2017  τεύχος  Β'),  «Κράτηση  0,06%  υπέρ  της  Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)». 

 Το  ισχύον  νομοθετικό  πλαίσιο  που  λαμβάνεται  υπόψη  είναι:  α)  ο  Ν.  1575/85  (όπως  έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει), όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις άσκησης των επαγγελμάτων των τεχνιτών 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και οι όροι λειτουργίας των συνεργείων αυτών, β) το κατ’ 

                                                                                                                                                                                                     
9  Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
10  Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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εξουσιοδότησή  του  προηγούμενου  νόμου,  Π.Δ.  78/88  (όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει),  όπου 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων όλων των κατηγοριών και γ) το άρθρο 6 του Ν. 3710/08 

(όπως  ισχύει),  όπου  τα  συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής  αυτοκινήτων,  μοτοσικλετών  και 

μοτοποδηλάτων  διακρίνονται  σε  δύο  (2)  κατηγορίες,  δηλαδή  στα  συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής 

συνήθων οχημάτων και στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων. 

 Της  αριθ.  122/2017  σχετικής  μελέτης  (τεχνικές  προδιαγραφές,  εκτιμώμενη  αξία)  του  Δήμου 

Αρριανών που θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής. 

 Το πρωτογενές αίτημα  που  καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) “17REQ002344427”. 

 Την  αριθ.  129/2017  (ΑΔΑ  7Χ6ΝΩΨΣ‐ΜΥΝ)  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  έγκρισης 
διενέργειας της προμήθειας.  

 Της υπ' αριθ. 103/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7Ν1ΜΩΨΣ‐ΞΒΥ) για την διάθεση της πίστωσης.  

 Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) “17REQ002409999 2017‐12‐13”. 

 Οι πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Αρριανών, που θα συμπεριληφθούν στον 
προς ψήφιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018  

 Της υπ' αριθ. 108/2017  (ΑΔΑ 6Σ2ΤΩΨΣ‐ΥΙ7)   απόφασης Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης και τον 

καθορισμό των όρων διακήρυξης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16 / 01 / 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 

15:00:00 (άρθρο 121 του N. 4412/2016). 

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω  της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 

συστήματος,  την  22/01/2017,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:00  π.μ.  (ημερομηνία 

διενέργειας/αποσφράγισης  προσφορών,  την  τέταρτη  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  σφραγισμένες  προσφορές  σε  δύο  στάδια,  οι  οποίες  θα 

υποβληθούν  ηλεκτρονικά  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  περί  ηλεκτρονικών  διαγωνισμών,  ενώπιον  της 

αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Η  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  διαγωνισμού  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  είναι  η  15/12/2017  ημέρα 

Παρασκευή. 

Η  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  είναι  η  18/12/2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 

08:00:00.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

A.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
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Η  προκήρυξη  και  το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  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.(άρθρο  36  Ν.  4412/2016):    http://www.promitheus.gov.gr    που  έλαβε  Συστημικό  Αριθμό  : 

50420.  

Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στον  Ελληνικό  Τύπο  11  12  13, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 Ο  ΛΟΓΟΣ,  Τ.Κ.  10564,  Αιόλου  104,  Αθήνα,  Τηλ.:  2105221024,  Fax:  2105221876,  E‐mail: 

neotypografikimike@gmail.com  

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου Α.Ε., Τ.Κ. 10438, Σωνιέρου 20 & Παλαιολόγου 

6, Αθήνα, Τηλ.: 2105228449, Fax: 210 5232.584, E‐mail: geniki@otenet.gr 

 O  ΧΡΟΝΟΣ,  Νικ.  Ζωϊδου  22‐24,  69100  Κομοτηνή  Τηλέφωνα:  25310  33255,  81973,  Fax:  25310 

31302 E‐mail: xronos@otenet.gr   

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Τ.Θ. 48  Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου ‐ Έναντι Πανεπιστημιούπολης, 

T.K. 691 00 Κομοτηνή, Τηλ.: 25310 33474, Fax: 2531026027,  E‐mail: paratir@otenet.gr  

 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ, Νομός Ροδόπης, Κομοτηνή, 69100,  E‐mail: fonirodopis@gmail.com  

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) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η  Διακήρυξη  θα  καταχωρηθεί  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη 

διεύθυνση (URL) :   www.arriana.gr. στην διαδρομή : Αρχική  ► Διακηρύξεις ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
 

B.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο με την 

προσκόμιση  των  νόμιμων  παραστατικών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  παρ.  3  του  Ν.  3548/07,  η  οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09, που παρότι έχουν καταργηθεί σύμφωνα με την περ. (35) της 

παρ.1  του  άρθρου  377,  παραμένουν  σε  ισχύ  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  12  του  άρθρου  379  του  Ν. 

4412/2016, όπου ως χρόνος έναρξης ισχύος η 1η Ιανουαρίου 2021.  

Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού 

βαρύνουν  τους  αναδόχους  αναλογικά  με  βάση  τον  προϋπολογισμό  της  καταχωρηθείσης 

εργασίας/προμήθειας  ανά  ομάδα  κατακύρωσης.  (Υπ.  Εσωτ.  Αποκ.  &  Ηλεκ.  Δίακυβ.  Εγκύκλιος  11, 

ΑΠ/27754/28.06.2010). 

Επιπλέον έχει ισχύ η αριθ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία 

η  ρύθμιση  του  άρθρου  46  του  Ν.  3801/2009  αφορά  το  σύνολο  των  προβλεπόμενων  υποχρεωτικών 

δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ Α΄ βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 

3548/2007. 

                                                            
11  Συνεχίζει  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  δύο  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας  που 

προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ  118/2007/άρθρο  5  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  μέχρι  και  την  3/12/2017,  οπότε  και  καταργείται,  
άρθρο 377 §1 περ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016.  

12  Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  άρθρο 4  του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5  του  ΕΚΠΟΤΑ, 
συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, άρθρο 377 §1 περ. (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 
4412/2016. 

13  Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν. 3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, άρθρο 377§1 περ. (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές 

συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 

απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω 

υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους, (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

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

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

1.8 Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 Για  τη  συμμετοχή  τους  στο  διαγωνισμό,  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (προμηθευτές) 

πρέπει  να  διαθέτουν  προηγμένη  ψηφιακή  υπογραφή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  Σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ  ‐  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr).  Η  ψηφιακή  υπογραφή  χορηγείται  από 

πιστοποιημένη  προς  τούτο  αρχή  και  πρέπει  να  είναι  σκληρής  αποθήκευσης,  δηλαδή  να  δημιουργείται 

μέσω Ασφαλούς  Διάταξης  Δημιουργίας  Υπογραφής  (USBtoken).  Ο  κατάλογος  των  αρχών  που  παρέχουν 

ψηφιακή  υπογραφή  αναφέρεται  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων 

http:/www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.

html. 

  Οι  οικονομικοί  φορείς‐χρήστες  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  παρέχοντας  τις  απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούνται ως εξής : 

• Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNetτης Γενικής 

Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του 

χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς‐χρήστες των κρατών‐μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 

ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΑΠ (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 ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• 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, 

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  όπως  αυτά 
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προσδιορίζονται  στο  Παράρτημα  XI  ‐  ΜΗΤΡΩΑ  του  Ν.  4412/2016,  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων 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  ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  με  τη  χρήση ψηφιακής  υπογραφής  χορηγούμενη  από 

πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής.  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. 
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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 σύναψης14 είναι τα ακόλουθα: 

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

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

 Η προκήρυξη της σύμβασης όπως έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

 Η  αριθ.  122/2017  μελέτη  (τεχνική  περιγραφή,  συγγραφή  υποχρεώσεων,  τεχνικές  προδιαγραφές) 

του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου που θεωρήθηκε από την ΔΤΥ του Δήμου Κομοτηνής. 

 Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός/εκτιμώμενη αξία.. 

 Ο αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός/εκτιμώμενη αξία.. 

 Η προσφορά του μειοδότη. 

 Τα  από  το  διαγωνιζόμενο  πλήρη  τεχνικά  και  περιγραφικά  στοιχεία  που  θα  δοθούν  με  την 

προσφορά. 

 

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. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω προμήθεια από το Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Αρριανών, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 25313 52804, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  εχεμύθεια  ως  προς  τις  εμπιστευτικές  πληροφορίες  και  τα 

στοιχεία που σχετίζονται με  τις δραστηριότητες  του Δήμου. Ως  εμπιστευτικές πληροφορίες  και στοιχεία 

νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία  (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση της προμήθειας ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από 

το  Δήμο  ως  εμπιστευτικά.  Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  προκειμένου  να 

διασφαλίσει  ότι  και  οι  υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι  του  γνωρίζουν  και  συμμορφώνονται  με  τις 

παραπάνω υποχρεώσεις.  

Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  μόνο  στην  προστασία  του 

απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή  εμπορικά  ζητήματα  της  επιχείρησης  του  ενδιαφερόμενου.  Εφόσον 

ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή 

εμπορικού  απορρήτου,  καταθέτει  Υπεύθυνη  Δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  στην  οποία  αναφέρει 

ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλουν  την  εμπιστευτικότητα  της 

συγκεκριμένης  πληροφορίας,  καθώς  και  τους  λόγους  που  καθιστούν  τη  συγκεκριμένη  πληροφορία 

                                                            
14  περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. 
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εμπιστευτική. Επισημαίνεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με τις τιμές 

μονάδος, τις ποσότητες, την οικονομική προσφορά 

 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,    το  αργότερο  έξι  (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 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  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που 

υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά 

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 προθεσμιών15. 

Μετά  την  κατάθεση  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι  διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν  διευκρινήσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο  όργανο  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της 

Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινήσεις,  οι  οποίες  παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  Ν.  4412/2016  (Συμπλήρωση  ‐  αποσαφήνιση  πληροφοριών  και 

δικαιολογητικών): 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους  προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους  να  διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή 

δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,  μέσα  σε  εύλογη  προθεσμία.  Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή 

συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση  ή η συμπλήρωση αφορά μόνο  τις ασάφειες,  επουσιώδεις πλημμέλειες  ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών  ή αιτήσεων  συμμετοχής,  λεκτικές  και φραστικές  αποκλίσεις  των  εγγράφων  της  προσφοράς 

από  την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν  επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το 

περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών 

                                                            
15  Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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πιστοποιητικών  ή  βεβαιώσεων,  διαφοροποίηση  της  δομής  των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  τα 

υποδείγματα,  υποχρεωτικά  ή  μη,  που  θεσπίζονται  με  νόμο,  κανονιστικές  πράξεις  ή  τα  έγγραφα  της 

σύμβασης.  

Η  συμπλήρωση  ή  η  διευκρίνιση,  κατά  το  πρώτο  εδάφιο,  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια 

μεταγενέστερη  αντικατάσταση  ή  υποβολή  εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της  διακήρυξης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί .Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  στη  συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Σε  περίπτωση  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,  κατά  την  ημερομηνία  της 

ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών,  η  οποία  οφείλεται  σε  γεγονότα  ανωτέρας  βίας,  και  η 

αδυναμία αυτή πιστοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της Γ.Γ. Εμπορίου & 

Προστασίας  του  Καταναλωτή,  τότε  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ενημερώνει  με  τηλεομοιοτυπία  ή  μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους συμμετέχοντες για αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας 

μεταξύ  των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. (Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016). 

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. (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016) 

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). Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 

4412/2016. 

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. 

Σύμφωνα με την παρ. 4 αρ. 92 ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια 

και άλλα έντυπα ‐ εταιρικά ή μη ‐ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. (άρθρο 80 παρ.10 Ν.4412/2016).  

Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  ISO τα οποία οφείλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να τα 

μεταφράσουν και να τα επικυρώσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της 

προσφοράς. 

Οι  τυχόν  δαπάνες  για  μεταφράσεις  από  και  προς  την  Ελληνική  γλώσσα  οποιουδήποτε  κειμένου 

συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο 

του παρόντος διαγωνισμού,  καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που 

απαιτούνται  για  την  επικοινωνία  συμμετέχοντος  ή/και  αναδόχου  και  των  στελεχών  του/τους  με  την 

Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα. 

 

2.1.5  Εγγυήσεις16 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των παραγράφων 2.2.2  και 4.1.  εκδίδονται από πιστωτικά  ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη  ‐ μέλη  της Ένωσης ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη‐

μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,  επίσης,  να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ‐ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του  οικονομικού φορέα υπέρ  του  οποίου 

εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην  περίπτωση  ένωσης  αναγράφονται  όλα  τα  παραπάνω  για  κάθε  μέλος  της 

ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

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

(ημερομηνία αποσφράγισης 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.  

                                                            
16  παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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[Στο παράρτημα της παρούσας υφίσταται υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών τραπεζικού καταστήματος / 

ΕΤΑΑ] 

 

2.1.6 Διευκρινίσεις επί υποβολής προσφορών  

  Οι προσφορές  (στην έντυπη μορφή τους και όπως αποτυπώνονται στο αρχείο  .pdf) δεν πρέπει να 

έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις  κ.λπ.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε 

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 

απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σ’  αυτή  διορθώσεις  οι  οποίες  την  καθιστούν  ασαφή  κατά  την  κρίση  του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

  Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της 

διακήρυξης, εκτός  εάν  κατά περίπτωση στην προσφορά  του ρητά αναφέρει  τα σημεία  εκείνα  τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους  της  προσφοράς  που  είναι  διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  προκειμένου  να 

αξιολογηθούν.  Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τον  προσφεύγοντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την  Επιτροπή 

διαγωνισμού, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

  Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  στο  πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό 

(προκειμένου  να  παραδοθούν  στην  αρμόδια  επιτροπή  διαγωνισμού)  με  διαβιβαστικό  όπου  θα 

αναφέρονται τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Διευκρίνηση:  Σε  ότι  αφορά  το  σύνολο  των  απαιτούμενων  για  προσκόμιση  εγγράφων  και 

αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4250/14. 

Διευκρίνηση: Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες Δήλωση/σεις ισχύουν τα εξής. 

 Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  φέρουν  ημερομηνία  ταυτόσημη  με  αυτή  της 
ψηφιακής υπογραφής τους.  

 Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνία  σύνταξης  και  ημερομηνία  ψηφιακής 
υπογραφής  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  έως  και  την 

προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά των προσφορών στο Σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Οι υπεύθυνες  δηλώσεις  απαιτείται  να φέρουν  επί  ποινή αποκλεισμού ψηφιακή υπογραφή και 

δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.  

 

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

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

συμβάσεων.17 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή18 για την υποβολή προσφοράς.  

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

έναντι  της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.19  Σε  περίπτωση ανάθεσης  της σύμβασης 

στην  ένωση,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  (άρθρο  254  Ν. 

4412/2016 παρ.5). 

 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής20 

2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από 

τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),    εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής21,  που 

ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα δύο  ευρώ (1.992,00 €), ποσό στρογγυλοποιημένο, 

εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων/κατηγοριών. [1,00% επί 

της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.]. 

Σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα τμήματα της  σύμβασης 

(ομάδες/κατηγορίες),  το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων/ομάδων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016). 

Για να μπορεί να ελεγχθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει επί 

ποινή  αποκλεισμού  να  αναγράφουν  στο  Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ  την/τις 

ομάδες/κατηγορίες  για τις οποίες συμμετέχουν και δίνουν προσφορά όπως αυτές περιγράφονται στην 

σχετική μελέτη. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου 2.4.5  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται.  Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 

τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί  ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

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

Προσαρτήματος  I  της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,  τα αγαθά,  τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

18  Άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
19  Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
20  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
21  Σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  εγγύησης  συμμετοχής 

υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων  τμήματος/τμημάτων  (Πρβλ.  άρθρο  72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 
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β)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  την  έκδοση  απόφασης  επ’ 

αυτών, και   

γ)  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,    εφόσον  προβλέπεται  και 

απαιτείται. (άρθρα 35, 36 ή  37 του ν. 4129/2013). 

2.2.2.3.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη 

διάρκεια  ισχύος αυτής,  παρέχει ψευδή στοιχεία ή  πληροφορίες που αναφέρονται  στα άρθρα 2.2.3  έως 

2.2.8 (άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/16), δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά, ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού22  

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

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

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους23 :  

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης‐πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών‐μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης‐πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

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

της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού 

συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της 

τρομοκρατίας  (ΕΕ L 309  της 25.11.2005,  σ. 15),  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με  το  ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

                                                            
22  Άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016. 
23  παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  
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και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,  καθώς και για 

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

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

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Διευκρίνιση: 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. 

 

2.2.3.2.  Όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή 

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

τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος    ή  την 

εθνική  νομοθεσία    ή/και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

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

είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων,  κατά περίπτωση,  των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους24.  

 

 

 

2.2.3.3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά παρέκκλιση:  

α) Κατ’  εξαίρεση,  δεν αποκλείονται  για  τους λόγους  των ανωτέρω παραγράφων,  εφόσον συντρέχουν οι 

πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος].   

β)  Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  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. (άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 

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

περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται (άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016) από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

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

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

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

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 λειτουργίας25,  

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

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

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

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα 

φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 

ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  β΄  της  παρ.  4,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι 

αποδεδειγμένα  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 

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

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

  

                                                            
25  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ.  
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2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος 

αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

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 απόφαση26. 

 

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

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

4412/2016. 

 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του  ν. 4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

2.2.3.9.  Αν  στο  πλαίσιο  διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης  διαπιστωθεί  ότι 

συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού και ο οικονομικός 

φορέας  δεν  λάβει  μέτρα  για  να  αποδείξει  την  αξιοπιστία  του,  μπορεί  να  επιβληθεί  εις  βάρος  του 

αποκλεισμός  από  την  συμμετοχή  σε  εν  εξελίξει  και  μελλοντικές  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  για 

εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις παρ. 2 – 6 του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 

 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας27  

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 

παρούσης.    Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν 

εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την 

Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε 

αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.28  

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  τις  ανωτέρω  ελάχιστες  προϋποθέσεις 

συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα οικεία πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ.  

                                                            
26  Άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016.   
27  Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
28  Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια29   

« ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ » 

 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα30  

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

σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν  να  αποδείξουν  ότι  τα  προσφερόμενα  είδη  καλύπτουν  τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.  

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν Prospectus, καταλόγους προϊόντων, 

τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια. 

Επίσης προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι να είναι σε θέση να υποβάλλουν τα κάτωθι: 

 Κατάσταση  στην  οποία  για  το  κάθε  ανταλλακτικό  της  ομάδας  για  την  οποία  κατατίθεται 

προσφορά,  θα  αναφέρεται  το  εργοστάσιο  και  η  χώρα  κατασκευής  όλων  των  προτεινόμενων 

ανταλλακτικών/αγαθών που προσφέρουν. 

 Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης και των μέσων 

ελέγχου,  το  κατάλληλα  εκπαιδευμένο  προσωπικό  και  εξοπλισμός  για  τις  εργασίες  επισκευής  και 

συντήρησης που θα αναλάβει ο ανάδοχος να εκτελεί. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

σχετικά με την τεχνική έκθεση και την κατάσταση για το κάθε ανταλλακτικό, συμπληρώνοντας τα οικεία 

πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  θα  πρέπει  ο  προσωρινός  ανάδοχος 

προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που θα έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, να υποβάλει 

ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης και των 

μέσων ελέγχου, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ο εξοπλισμός για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. 

 

ΌΣΟΝ  ΑΦΟΡΑ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΜΑΔΑ  ΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

(ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) θα πρέπει να είναι σε θέση να δηλώσουν / υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω και τα εξής: 

 Οι μπαταρίες θα είναι κλειστού τύπου σφραγισμένες με τα υγρά τους και ότι στην προσφερόμενη 

τιμή συσσωρευτών θα περιλαμβάνεται η εισφορά εναλλακτικής διαχείρισής τους (Π.Δ. 115/2004). 

 Επιπλέον  Θα  πρέπει  να  υποβληθούν  Έγγραφα  που  να  αποδεικνύουν  ότι  ο  κατασκευαστής  ή 

εισαγωγέας των συσσωρευτών έχει συμβληθεί με το σύστημα με το «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσσωρευτών»  (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.)  Α.Ε.  και  ότι  οι  προσφερόμενοι  εμπορικοί  τύποι  συσσωρευτών αναφέρονται 

στον «Κατάλογο Εμπορικών Σημάτων Συσσωρευτών» της «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.». 

                                                            
29  Άρθρο 75 παρ. 3  ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο  και  να  διαμορφώσουν αντίστοιχα  τα πεδία  του  Τ.Ε.Υ.Δ.  σύμφωνα με  το άρθρο 2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

30  Άρθρο  75  παρ.  4  ν.  4412/2016.  Όσον  αφορά  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και  την  εμπειρία  για  να  εκτελέσουν  τη  σύμβαση  σε  κατάλληλο  επίπεδο  ποιότητας.  Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
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 Οι υπόχρεοι  παραγωγοί  θα πρέπει  να  διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού.  {N. 2939/2001, 

όπως τροπ. από N. 3854/2010, Ν. 4042/2012 & ΚΥΑ 23615/651/ΕΕ. 103/2014}. 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  τις  ανωτέρω  ελάχιστες  προϋποθέσεις 

συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα οικεία πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  θα  πρέπει  ο  προσωρινός  ανάδοχος 

προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που θα έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, να υποβάλει 

έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας των συσσωρευτών έχει συμβληθεί με 

το  σύστημα  με  το  «Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσσωρευτών»  (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.)  Α.Ε.  και  ότι  οι 

προσφερόμενοι  εμπορικοί  τύποι  συσσωρευτών  αναφέρονται  στον  «Κατάλογο  Εμπορικών  Σημάτων 

Συσσωρευτών» της «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.», καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο φορέα που θα αναφέρει τον αριθμό 

μητρώου παραγωγού. 

 
 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ θα πρέπει να είναι σε 

θέση να δηλώσουν / υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω και τα εξής: 

Εφόσον  είναι  εισαγωγείς  ή  παραγωγοί  ελαστικών  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  βεβαίωση  συμμετοχής  στο 

εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα  της  Ecoelastika  (ως  μοναδικό  εγκεκριμένο  στην  Ελλάδα).  Όσοι  είναι 

προμηθευτές από την εγχώρια αγορά θα πρέπει να διαθέτουν τη βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο 

συλλογικό σύστημα της Ecoelastika της εταιρείας από όπου προμηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και 

εισαγωγέας. 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  τις  ανωτέρω  ελάχιστες  προϋποθέσεις 

συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα οικεία πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  θα  πρέπει  ο  προσωρινός  ανάδοχος 

προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που θα έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, να υποβάλει 

βεβαίωση  συμμετοχής  στο  εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα  της  Ecoelastika  (ως  μοναδικό  εγκεκριμένο 

στην Ελλάδα) ή βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika της εταιρείας 

από όπου προμηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και εισαγωγέας. 

 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης31  

  Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  για τις προσφερόμενες εργασίες που εκδίδονται 

από  επίσημα γραφεία ποιοτικού  ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε  να  καλύπτει  όλες  τις  κατηγορίες 

που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό (οχήματα και μηχανήματα έργου).32 

Σημείωση: Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι παρακάτω 

τρεις ανώνυμες εταιρείες:  

i) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (ΕΣΥΠ Α.Ε.),  

ii) η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ A.A.) και  

iii) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.) 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4412/16 οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι 

ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων 

                                                            
31  Τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. 

και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 82 ν. 4412/2016). 
32   Άρθρο 56 του Ν.4412/16. 
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βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Σας διευκρινίζουμε πως τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO τα οποία πρέπει να υποβληθούν θα είναι 

από τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα υλικά και όχι από τις εταιρείες που υποβάλουν προσφορά και θα 

προμηθεύσουν τα υλικά, εκτός και εάν οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι ταυτόχρονα και οι κατασκευάστριες 

εταιρείες και οι προμηθεύτριες. 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  τις  ανωτέρω  ελάχιστες  προϋποθέσεις 

συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα οικεία πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  θα  πρέπει  ο  προσωρινός  ανάδοχος 

προκειμένου να αποδείξει τον ισχυρισμό του και αυτά που θα έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ, να υποβάλει 

τα πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO   9001). 

Τα  πιστοποιητικά  διασφάλισης  ποιότητας  πρέπει  να  είναι  μεταφρασμένα  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  Α΄  74.  Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις). 

 

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  αυτούς33. Στην  περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους,  τους 

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

οποίων στηρίζονται.  

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

σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις  ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες 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. 

 

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 

                                                            
33  Άρθρο  78  παρ.1  του  ν.  4412/2016.  Δύνανται,  επίσης,  να  στηρίζονται  και  στις  ικανότητες  του/  των  υπεργολάβων,  στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.   
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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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16‐11‐2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

διακήρυξη, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το  ΤΕΥΔ34  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του 

Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και  συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:    ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐

ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) 

και (www.hsppa.gr). 

Τα  κριτήρια  επιλογής  είναι  ίδια  για  όλα  τα  τμήματα/ομάδες  του  διαγωνισμού.  Επομένως,  οι 

συμμετέχοντες  σε  διαφορετικές  ομάδες  του προϋπολογισμού  της  μελέτης  (τμήματα)  θα  υποβάλλουν 

ένα μόνο έντυπο ΤΕΥΔ. 

Οδηγίες  συμπλήρωσης  του  ΤΕΥ∆:  Η  αναθέτουσα  αρχή  δημιουργεί  το  ΤΕΥ∆  για  τη  συγκεκριμένη 

διακήρυξη και το αναρτά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μαζί µε τα 

υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισμού.  

  Ο οικονομικός φορέας πρέπει:  

α)  Να  «κατεβάσει»  το  εν  λόγω  αρχείο  από  την  πλατφόρμα  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.,  να  το  αποθηκεύσει  στον 

υπολογιστή του και να το επεξεργαστεί συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία.  

β) Να υπογράφει ψηφιακά το αρχείο του ΤΕΥΔ αφού το έχει μετατρέψει σε .pdf, και να το ανεβάσει μαζί 

με την προσφορά του στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

  Στο  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό 

υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα πεδία του Μέρους ΙΙ, Μέρους ΙΙΙ και Μέρους VI.  

  Από  το  Μέρος  ΙV:  Κριτήρια  επιλογής,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να 

συμπληρώσουν μόνο τα εξής κριτήρια:  

 Από την ενότητα Α: (Καταλληλότητα), το κριτήριο 1. 

 Από  την  ενότητα  Β:  (Οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια),  δεν  απαιτείται  στη  παρούσα 

διακήρυξη. 

 Από  την  ενότητα  Γ:  (Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα),  μόνο  το  κριτήριο  6  (Μόνο  για  τους 

υποψήφιους  αναδόχους  της  ομάδας  ηλεκτρικών  συσσωρευτών  στο  οποίο  θα  αναφέρεται  ο  αριθμός 

μητρώου παραγωγού), το κριτήριο 9  (Για όλους τους υποψήφιους αναδόχους μία μικρή περιγραφή του 

τεχνικού εξοπλισμού, των μέσων ελέγχου, του προσωπικού, των μηχανημάτων, καθώς επίσης και αναφορά 

στο  εργοστάσιο  και  τη  χώρα  κατασκευής  των προτεινόμενων ανταλλακτικών/αγαθών που προσφέρουν) 

και το κριτήριο 12 (Για τους υποψήφιους αναδόχους της ομάδας ηλεκτρικών συσσωρευτών στο οποίο θα 

αναφέρεται  επίσης  εάν  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  έχει  συμβληθεί  με  το  σύστημα  με  το  «Σύστημα 

Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσσωρευτών»  (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.)  Α.Ε.  και  ότι  οι  προσφερόμενοι  εμπορικοί  τύποι 

συσσωρευτών αναφέρονται στον «Κατάλογο Εμπορικών Σημάτων Συσσωρευτών» της «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.» καθώς 

επίσης και Για τους υποψήφιους αναδόχους της ομάδας των ελαστικών στο οποίο θα αναφέρεται επίσης 

εάν  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  διαθέτει  βεβαίωση  συμμετοχής  στο  εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα  της 

Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα). Ενώ όσοι είναι προμηθευτές από την εγχώρια αγορά 

θα πρέπει να αναφέρουν ότι διαθέτουν τη βεβαίωση συμμετοχής στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της 

Ecoelastika της εταιρείας από όπου προμηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και εισαγωγέας). 

 Από την ενότητα Δ:  (Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), 
                                                            
34  Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει  τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος  Ι Πληροφορίες σχετικά με  τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και  την 

αναθέτουσα  αρχή, Μέρος  ΙΙ  Πληροφορίες  σχετικά  με  τον  οικονομικό  φορέα, Μέρος  ΙΙΙ  Κριτήρια  αποκλεισμού, Μέρος  IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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το κριτήριο 2.  

 Για τα υπόλοιπα κριτήρια του Μέρους IV οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να παράσχουν πληροφορίες.  

 Το Μέρος V του ΤΕΥΔ δεν θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες.  

 

2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης35 

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  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201636. 

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

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 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)37. 

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  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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

που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  και  αυτά  εξακολουθούν  να 

ισχύουν38. 

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

προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  κατά  το  στάδιο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά39: 

                                                            
35  Άρθρο 80 ν. 4412/2016.   
36  Άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
37  Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
38  Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
39  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 επικυρωμένων 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.)  
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α)  για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή, 

ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του 

κράτους‐μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό  κατά  τα  ειδικότερα  αναφερόμενα  στην  ως  άνω  παράγραφο,  Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου 

εδαφίου αφορά ιδίως: 

 στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  τους  διαχειριστές  και  προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη, 

 στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  και  όλα  τα  μέλη  του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,  

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, 

 τα φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  διοίκησή  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  και  τα  αντίστοιχα  κατά  το 

δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα. 

Εάν  από  το  υποβληθέν  ποινικό  μητρώο  δεν  προκύπτει  το  είδος  του  αδικήματος  για  το  οποίο 

καταδικάσθηκε  ο  ενδιαφερόμενος,  υποβάλλεται  από  αυτόν  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν 

1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η 

επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει 

αντίγραφα  των  καταδικαστικών  αποφάσεων.  Σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  δεν 

είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των 

αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση 

προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του 

διαγωνιζομένου,  προσκομίζεται  η  καταδικαστική  απόφαση  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  το  αδίκημα 

αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για 

όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

β) για την παράγραφο παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 

Αρχή,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  πως  είναι  ενήμεροι  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των 

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής 

ασφάλισης  ή ότι  έχουν υπαχθεί  σε δεσμευτικό διακανονισμό  για  την  καταβολή  τους.  Αν ο οικονομικός 

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

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

περιεχόμενα  των πιστοποιητικών  χρειάζεται  να προκύπτει σαφώς η διάρκεια  ισχύος  τους,  έτσι ώστε  να 

είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι ασφαλιστικές ενημερότητες αφορούν τόσο τους ίδιους 

τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό (και όχι μόνο για το Ι.Κ.Α.). 

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

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

  4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι Α.Ε. εταιρείες, είναι 

υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 

3% τουλάχιστον. 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης  τόσο  για  όλα  τα  μέλη  τους,  όσο  και  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε  αυτές  προσωπικό.  Οι 

ετερόρρυθμες  εταιρείες  (Ε.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής 

ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής  ασφάλισης  των  διαχειριστών  τους  και  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε  αυτές  προσωπικό.  Οι 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

για όλο  το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό,  για  τον Πρόεδρο και  για  τον Δ/νων Σύμβουλο. Δεν θα 

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.  

Για  τον  έλεγχο  των  ανωτέρω  στοιχείων,  οι  υποψήφιοι  οφείλουν  να  προσκομίσουν  επί  ποινή 

αποκλεισμού,  μαζί  με  το  πιστοποιητικό  ή  τα  πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  υπεύθυνη 

δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  για  τους  ασφαλιστικούς  φορείς  όπου  υπάγεται  ο  κάθε 

απασχολούμενος και οφείλει να καταβάλει εισφορές η εταιρεία. 

γ)  για  την  παράγραφο  παραγράφους  2.2.3.4  περίπτωση  β΄  πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή 

διοικητικής αρχής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους ‐ μέλους ή χώρας, που θα 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

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. 

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ψηφιακά 

υπογεγραμμένη ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

B.2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την  άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε 

κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το  οποίο  πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  αφετέρου  το  ειδικό  επάγγελμά  τους.  Στην 
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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.40 

Θα πρέπει  το  είδος  των  εργασιών  τους,  να συνάδει  και  να  είναι ανάλογες με  το  είδος  των υπό 

παροχής ειδών, ειδάλλως θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

Τα  δικαιολογητικά  επαγγελματικής  εγγραφής  προκειμένου  να  γίνουν  αποδεκτά,  θα  πρέπει  να 

ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Β.3. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά από το taxisnet, 

ότι  είναι  ενήμεροι,  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  ως  προς  τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Β.4.  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. 

Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι: 

Για τα Φυσικά Πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία  ή  βεβαίωση  μεταβολής  εργασιών  φυσικού  προσώπου  επιτηδευματία  για  την  συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, 

μπορεί  να  προσκομίσει  απλή  εκτύπωση  των  στοιχείων  που  παράγει  το  TAXIS  σε  σχέση  με  τον  χρόνο 

έναρξης των εργασιών του. 

Οι Α.Ε.  και Ε.Π.Ε  εκπροσωπούνται από μέλος  του Διοικητικού  τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 

1. Αντίγραφο  κωδικοποιημένου  καταστατικού,  όπως  έχει  κατατεθεί  στην  αρμόδια  Διοικητική 

Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο 

του  Γ.Ε.Μ.Η  (άρθρο 2  του Ν. 4250/2014)  στα  οποία  έχουν  δημοσιευτεί  η  σύσταση  της  Εταιρείας  και  οι 

τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ.  (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή  τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις 

στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση 

του  Διοικητικού  τους  Συμβουλίου.    Σε  όσες  περιπτώσεις,  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία 

δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των 

σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  

2. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την 
                                                            
40  Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.  
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ανάληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  και  ορίζεται  συγκεκριμένο  άτομο  στο  οποίο  παρέχεται  η 

εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το 

διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) 

να  υπογράψει  όλα  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  συμπεριλαμβανομένης  και  της  προσφοράς  και  να  την 

υποβάλλει ηλεκτρονικά.  

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το 

οποίο οφείλει να υποβάλλει: 

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού και  

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρίες, ούτε 

να  συμμετέχει  χωριστά  για  τον  εαυτό  του  και  να  εκπροσωπεί  άλλο  φυσικό  πρόσωπο,  εταιρία, 

συνεταιρισμό ή  ένωση προμηθευτών.  Στην  περίπτωση αυτή αποκλείονται  όλες  οι  προσφορές,  εκτός αν 

αποσύρει  ο  ενδιαφερόμενος  όλες  τις  προσφορές  εκτός  από  μία,  με  την  οποία  θα  συμμετέχει  στο 

διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας 

που  συμμετέχει  σ’  αυτόν  ή  ειδικός  σύμβουλος  αμειβόμενος  από  αυτή  με  μισθό  ή  και  με  άλλο  τρόπο 

αμοιβής. 

Εάν  σε  κάποια  χώρα δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω πιστοποιητικά  ή  έγγραφα,  ή  δεν  καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση  του αναδόχου που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα 

τους  δεν  προβλέπεται  από  τον  νόμο  ένορκη  δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη 

δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 

περίπτωση κατακύρωσης  της σύμβασης σε αυτή,  η  ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο,  μέλος  της  Ένωσης  δεν 

μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του  κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  τότε  εάν  οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης 

των συμβατικών όρων από  τα  εναπομείναντα μέλη  εξετάζεται από  το Δήμο Αρριανών,  ο οποίος  και θα 

αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 

τους  όρους  της  Σύμβασης  τότε αυτά  οφείλουν  να  ορίσουν αντικαταστάτη,  με  προσόντα  αντίστοιχα  του 

μέλους που αξιολογήθηκε  κατά  τη διάρκεια  του διαγωνισμού. O  αντικαταστάτης πρέπει  να  εγκριθεί  με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών. 

B.5.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.6.  (απόδειξη  τεχνικής  και  επαγγελματικής 

ικανότητας) προσκομίζουν κατά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

Α)  Όσοι  καταθέσουν προσφορά  για  την  ομάδα  των  ελαστικών  εφόσον  είναι  εισαγωγείς  ή  παραγωγοί 

ελαστικών θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής  στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα της 

Ecoelastika (ως μοναδικό εγκεκριμένο στην Ελλάδα). Όσοι είναι προμηθευτές από την εγχώρια αγορά θα 

προσκομίσουν  τη  βεβαίωση  συμμετοχής  στο  εγκεκριμένο  συλλογικό  σύστημα  της  Ecoelastika  της 

εταιρείας από όπου προμηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και εισαγωγέας. 

Β)  Όσοι  καταθέσουν  προσφορά  για  την  ομάδα  των  ηλεκτρικών  συσσωρευτών  θα  πρέπει  να 

προσκομίσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας των συσσωρευτών έχει 

συμβληθεί με το σύστημα με το «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών» (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.) Α.Ε. και 

ότι οι προσφερόμενοι εμπορικοί τύποι συσσωρευτών αναφέρονται στον «Κατάλογο Εμπορικών Σημάτων 
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Συσσωρευτών»  της  «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.». Οι  υπόχρεοι  παραγωγοί  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  Αριθμό  Μητρώου 

Παραγωγού. {N. 2939/2001, όπως τροπ. από N. 3854/2010, Ν. 4042/2012 & ΚΥΑ 23615/651/ΕΕ. 103/2014}. 

Γ) Ολοκληρωμένη Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης και 

των μέσων ελέγχου,  το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλισμός για τις εργασίες επισκευής 

και συντήρησης που θα αναλάβει ο ανάδοχος να εκτελεί. 

 

B.6. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.7. (απόδειξη προτύπων διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης)  προσκομίζουν  τα  απαραίτητα  πιστοποιητικά  διασφάλισης 

ποιότητας  σε  ισχύ,  από  διαπιστευμένους  οργανισμούς  πιστοποίησης  (π.χ.  ISO  9001 &  14001)  για  τις 

προσφερόμενες εργασίες/προμήθεια που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες 

υπηρεσίες,  ώστε  να  καλύπτει  όλες  τις  κατηγορίες  που  περιλαμβάνονται  στον  διαγωνισμό  (οχήματα  και 

μηχανήματα έργου). 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους41 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.  

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.  Η  Ένωση  δεν  υποχρεούται  να 

περιβληθεί σε  ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που 

της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. 

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.42 

 

                                                            
41  Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
42  Άρθρο 78 παρ. 1 & 80 παρ. 1  ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από  ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 
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2.3  Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  αποτελεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 

προσφορά βάσει  της  χαμηλότερης  τιμής,  και συγκεκριμένα για  τον παρόντα διαγωνισμό  το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε ομάδα συμμετοχής.  

Όμως  για  τους  ηλεκτρικούς  συσσωρευτές  και  για  τα  ελαστικά  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η 

χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων‐

μηχ/των‐υπερκατασκευών της ομάδας θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.  

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  που  καταθέτει  προσφορά  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών,  πρέπει 

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη ομάδα εργασίας 

συντήρησης/επισκευής. Εξαιρούνται οι ομάδες συσσωρευτών και η ομάδα των ψηκτρών σαρώθρων. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη και στη 

σχετική μελέτη για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (σύνολο οχημάτων) για κάθε τμήμα/ομάδα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά 

ψηφιακά 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 αυτής43. 

 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

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  αριθ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  – 

21.10.13)  «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 

ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 

εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ‐  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής  του  άρθρου  3  παρ.  3.2  έως  3.4  της    Υπουργικής 

Απόφασης  αριθ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

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, παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

                                                            
43  Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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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 της44. 

Οι  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  παρέχονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπουργικής  απόφασης 

ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 

401)  από  τρίτους  εθνικούς  ή  αλλοδαπούς  φορείς  υποχρεωτικά  πιστοποιημένους  από  τις  αντίστοιχες 

αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή 

των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων 

προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή 

κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην 

αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως 

περιγράφεται ανωτέρω. 

 

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 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 ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  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  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες  του  συστήματος,  ο  οικονομικός φορέας  επισυνάπτει ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

   

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 

                                                            
44  Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής 

αποθήκευσης, 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 ψηφιακή 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. 

 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής ‐ Τεχνική Προσφορά»  

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν45: 

1) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/201646, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το   σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της 

διακήρυξης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  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.47 48 

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν49. 

                                                            
45  Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
46  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7‐12‐2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
47  Άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
48  Αυτά περιλαμβάνουν  τα αποδεικτικά  στοιχεία που  τεκμηριώνουν  την  τεχνική  καταλληλότητα  των προσφερομένων  ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά.  
49  Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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Ο  προσφέρων  είναι  υποχρεωμένος  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  συμπληρώσει  τον  παρακάτω 

πίνακα  συμμόρφωσης  {εντός  του  συστήματος  του  ΕΣΗΔΗΣ  –  φόρμα  εκτυπωμένη  από  το  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 

Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης. 

Στήλη Προδιαγραφή‐χαρακτηριστικά: στην στήλη αυτή αναγράφεται: «Συμμόρφωση ως προς τους όρους 

της διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της γενικής και ειδικής 

συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου μελέτης. 

Στήλη  απαίτηση:  Στην  στήλη  απαίτηση  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»  που  σημαίνει  ότι  η  αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για  τον προσφέροντα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως 

απαράβατοι  όροι  σύμφωνα  με  την  παρούσα  διακήρυξη  και  προσφορές  που  δεν  καλύπτουν  πλήρως 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Στήλη  απάντηση:  Στην  στήλη  απάντηση  σημειώνεται  η  απάντηση  του  προσφέροντα  που  έχει  μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ. 
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Επιπλέον  εντός  του  φακέλου  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  πρέπει  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  να 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην 

οποία θα δηλώνει τα εξής:  

α)  Εφόσον  ειδοποιηθώ  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου  Αρριανών  θα  μεταβώ  αυθημερόν  ή  την 

επόμενη  ημέρα  στον  χώρο  της  πιθανής  βλάβης  του  οχήματος  προκειμένου  να  προσφέρω  την  τεχνική 

υποστήριξη και την άμεση αντιμετώπιση της βλάβης του οχήματος. (η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι 

απαραίτητη  να  γραφεί  στην  υπεύθυνη  δήλωση  για  αυτούς  που  καταθέτουν  προσφορά  μόνο  για 

προμήθεια ελαστικών ηλεκτρικών συσσωρευτών και φίλτρων οχημάτων μηχανημάτων). 

  Απαίτηση  Απάντηση  Παραπομπή 

Γενικά   

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της 

διακήρυξης, της μελέτης, των τεχνικών 

προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της 

συγγραφής υποχρεώσεων και του τιμολογίου 

μελέτης. 

ΝΑΙ     

Δεσμεύομαι να παραδώσω τα υλικά σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές απαιτήσεις 

που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 122/2017 

σχετική μελέτη. 

ΝΑΙ     

Δέχομαι τον έλεγχο στο συνεργείο μου από την 

αρμόδια επιτροπή επίβλεψης του Δήμου Αρριανών, 

όποτε η επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο 

έλεγχος. 

ΝΑΙ     

Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες. 

Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε 

περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

ΝΑΙ     

Τα προσφερόμενα υλικά καλύπτονται από 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία 

ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που 

βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών 

τύπου (CE). Σημ.: Για τα είδη που απαιτείται να 

καλύπτονται από προδιαγραφές CE

ΝΑΙ     

Αποδέχομαι με την κατάθεση της προσφοράς μου, 

σε περίπτωση που αποκλειστεί η προσφορά μου 

κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς, για κάποια ομάδα 

για την οποία έχω δώσει προσφορά, να εμφανιστεί 

στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά το άνοιγμα 

των οικονομικών προσφορών, η οικονομική μου 

προσφορά για το σύνολο των ομάδων για τις οποίες 

έχω καταθέσει προσφορά, η οποία όμως δεν θα 

ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη του μειοδότη για τις 

ομάδες για τις οποίες έχω αποκλειστεί. 

ΝΑΙ     
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β)  Δεσμεύομαι  ότι  εφόσον  μου  κατακυρωθεί  η  προμήθεια  ανταλλακτικών  θα  προσκομίσω  ισχύοντα 

επίσημο τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών κατά περίπτωση, κάθε φορά που θα προμηθεύω το δήμο με τα 

συγκεκριμένα ανταλλακτικά. 

γ)  Δεσμεύομαι  για  το  χρόνο  παράδοσης  ο  οποίος  για  την  παράδοση  ανταλλακτικών  ή  την  εργασία 

επισκευής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 5 ημέρες. 

δ)  Οι  εργασίες  συντήρησης,  επισκευών,  αντικατάστασης  ανταλλακτικών  κ.λ.π.  πάσης  φύσεως,  θα 

εκτελούνται  από  νόμιμα  αδειοδοτημένο  συνεργείο  αντίστοιχης  εξειδίκευσης  εντός  των  φυσικών  ορίων 

του Δήμου Αρριανών ή του Νομού Ροδόπης. (δεν είναι απαραίτητο να αναγραφεί στην υπεύθυνη δήλωση 

για  αυτούς  που  καταθέτουν  προσφορά  για  την  προμήθεια  ηλεκτρικών  συσσωρευτών  και  φίλτρων 

οχημάτων μηχανημάτων). 

ε) Είμαι υποχρεωμένος με δικά μου μέσα να μεταφέρω το ακινητοποιημένο όχημα στο συνεργείο μου και 

να το επισκευάσω εντός πέντε (5) ημερών. (δεν είναι απαραίτητο να αναγραφεί στην υπεύθυνη δήλωση 

για αυτούς που καταθέτουν προσφορά για την ομάδα των ελαστικών). 

στ)  Διαθέτω  άρτια  εξοπλισμένο  συνεργείο  τοποθέτησης  και  ζυγοστάθμισης  ελαστικών  οχημάτων  και 

βαρέων  μηχανημάτων  εντός  του  Νομού  Ροδόπης  ή  εάν  έχει  την  έδρα  εκτός  Νομού  Ροδόπης  να 

συνεργαστεί  με  κατάλληλο  τοπικό  συνεργείο  (στην  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  καταθέτει 

προσφορά για την ομάδα των ελαστικών). 

ζ) Εγγυώμαι την ποιότητα της εργασίας τους /ανταλλακτικού για χρονικό διάστημα  δώδεκα  (12) μηνών. 

Αν στο διάστημα αυτό υπάρχει αστοχία υλικού ή βλάβη που οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασίας που 

έγινε ή σε ελαττωματκό ανταλλακτικό που τοποθετήθηκε τότε υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και θα πρέπει 

να αποκαθίσταται άμεσα χωρίς καμία επιπλέον χρέωση του Δήμου. 

η) Οι μπαταρίες θα είναι κλειστού τύπου σφραγισμένες με τα υγρά τους και ότι στην προσφερόμενη τιμή 

συσσωρευτών  θα  περιλαμβάνεται  η  εισφορά  εναλλακτικής  διαχείρισής  τους  (Π.Δ.  115/2004).  (στην 

περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  καταθέτει  προσφορά  για  την  ομάδα  των  ηλεκτρικών 

συσσωρευτών). 

θ) Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος ή της 

υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται (δεν αφορά τους υποψηφίους αναδόχους για την ομάδα των 

ελαστικών). 

ι) Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την σήμανση CE (εκτός αν κάποια εξ αυτών 

εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες). 

Η  προσφορά  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  δήλωση  του  εργοστασίου  κατασκευής  των 

αντίστοιχων  ανταλλακτικών  καθώς  και  του  επίσημου  εισαγωγέα  τους  στη  χώρα  µε  την  οποία 

αναλαμβάνουν  να  τροφοδοτούν  τον  διαγωνιζόμενο µε  τα απαραίτητα ανταλλακτικά  για  το  τρέχον  έτος 

έτσι  ώστε  να  είναι  συνεπής  στις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στο  Δήμο.  (δεν  αφορά  τους  υποψηφίους 

αναδόχους για την ομάδα των ελαστικών). 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά  υπογεγραμμένα  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 

δηλώνεται  ότι  τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία  ταυτίζονται  με  τα  στοιχεία  των  τεχνικών φυλλαδίων 

(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

Η/Οι  υπεύθυνη/ες  δήλωση/σεις  υπογράφεται/ονται ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν 

απαιτείται  θεώρηση  γνησίου  υπογραφής.  Υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  σε  µορφή  αρχείου  .pdf  και  δεν 

προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή.  
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.  

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από  τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισμού. 

 

Ενημερωτικά ή τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα ‐εταιρικά ή μη‐ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο {τα οποία 

θα αποδεικνύουν ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος}, μπορούν να υποβάλλονται 

και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Διευκρινίζεται πως τα 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 Σε περίπτωση διαφοροποίησης από την τεχνική έκθεση (μελέτη) οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να το 

αναφέρουν στην τεχνική έκθεση. 

 Οι  προσφορές  θα  αφορούν  επί  ποινή  αποκλεισμού,  την  προμήθεια  όλων  των  ειδών  της  κάθε 

ομάδας (σύνολο οχημάτων), που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. 

 Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  του  μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο {φυσικό φάκελο που είναι υποχρεωμένος ο συμμετέχων να 

αποστείλει},  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη 

«Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 Τα  υπό  προμήθεια  ελαστικά  και  αεροθάλαμοι    θα  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  προδιαγραφές  που 

αναφέρονται  στη  σχετική  μελέτη  της  υπηρεσίας.  Σχετικά  βοηθήματα  είναι  η  προδιαγραφή 

E.T.R.T.O.(EUROPEAN  TIRES  AND  RIM  TECHNICAL  ORGANIZATION),  και  η  Οδηγία  92/23/EOK  και 

2005/11/ΕOΚ/  16  Φεβρουαρίου  2005  ,  σχετικά  με  τα  ελαστικά  των  οχημάτων  με  κινητήρα  και  των 

ρυμουλκούμενων  τους  και  με  την  εγκατάσταση  τους  σ'  αυτά  και  σύμφωνα  με  τις  τροποποιήσεις  και 

συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. 

 Όσον  αφορά  στα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  αυτών  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από 

πιστοποιητικό  CE,  εκτός  αν  κάποια  εξ  αυτών  εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  από  τις  αντίστοιχες 

οδηγίες.  

 Τα  πιστοποιητικά  CE  να  είναι  διάρκειας  ισχύος  τεσσάρων  έως  πέντε  ετών  και  να  εκδίδονται 

ανάλογα µε τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

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 στη παρούσα διακήρυξη.  

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Η  οικονομική  προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του 

Συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  Σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή  .pdf  το  οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του υπογεγραμμένου ψηφιακά 

ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 

Αποδεικτικό υποβολής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
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Οι  συμμετέχοντες  καλούνται  να  συμπληρώσουν  μόνο  την  τιμή  μονάδος  (χωρίς  ΦΠΑ).  Οι 

υπόλοιπες  πληροφορίες  (π.χ.  τεμάχια,  συνολική  αξία, Φ.Π.Α.)  προκύπτουν  αυτομάτως  από  το  σύστημα 

του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

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 σύμβασης50. Οι υπέρ  τρίτων  κρατήσεις υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 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  σύμβασης  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 που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή51 για κάθε 

ομάδα.  

Για  τα  είδη  των  ομάδων  στις  οποίες  μειοδότης  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων  το  μεγαλύτερο 

ποσοστό  έκπτωσης  για  όλα  τα  είδη  της  εκάστοτε  ομάδας,  λόγω  του  ότι  στο  σύστημα  δεν  έχει 

προβλεφθεί  καταχώρηση  ποσοστού  έκπτωσης  και  για  λόγους  σύγκρισης  των  προσφορών  από  το 

σύστημα,  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι 

συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή  προσφοράς  την  τιμή  με  δύο  (2)  δεκαδικά  ψηφία  που 

προκύπτει ανά είδος μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή 

Αναφοράς  όπως  αυτή  δίδεται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  σχετικής  μελέτης  της  αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 10% συνολικά για την ΟΜΑΔΑ 1 

‐  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΠΛΑΙΣΙΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,  εκτιμώμενης  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α. 

10.470,97  €  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος  θα 

συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 10.470,97 € ‐ (10.470,97 € * 0,10) = 9.423,87 € 

Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς (παράρτημα 

μελέτης), για τους υποψήφιους αναδόχους που θα προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης, τα κάτωθι: 

A. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και 

να υπογράφεται ψηφιακά από: 

α) τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και 

γ) σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Β.   Στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της μελέτης, 

τότε  συμπληρώνει  όλα  τα πεδία  των  ομάδων  του  έντυπου υποδείγματος οικονομικής προσφοράς.  Στην 

περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες συμπληρώνει όλα τα 

πεδία  της  ομάδας/των  ομάδων  για  την  οποία/τις  οποίες  υποβάλλει  οικονομική  προσφορά,  αφήνοντας 

κενά τα πεδία των υπόλοιπων ομάδων που δεν τον αφορούν. 

• Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προμήθειας,  είτε για τα είδη 

μίας ή περισσοτέρων εκ των ομάδων. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα οχήματα 

της  κάθε  Ομάδας.  Προσφορές  που  αφορούν  μέρος  των  ειδών  μίας  ομάδας  δεν  γίνονται  δεκτές. 

                                                            
50  παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
51  παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016. 
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Εξαιρούνται  οι  ομάδες  συσσωρευτών,  τα  ελαστικά  για  τις  οποίες  κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η 

χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας. 

Προσφορές  που  δεν  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  των  οχημάτων‐μηχ/των‐υπερκατασκευών  της 

ομάδας θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  που  καταθέτει  προσφορά  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  πρέπει 

υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη ομάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. 

Όποιος καταθέτει προσφορά μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται 

οι ομάδες συσσωρευτών. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

συνολικής  ποσότητας  της  προμήθειας.  Αποκλείεται  αναπροσαρμογή  των  τιμών  προσφοράς  και 

οποιαδήποτε  αξίωση  του  προμηθευτή  πέραν  του  αντιτίμου  των  ειδών  που  θα  προμηθεύσει  βάσει  των 

τιμών της προσφοράς του. 

To προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια 

της  σύμβασης  και  για  κανένα  λόγο  δεν  υπόκεινται  σε  αναθεώρηση.  To  προσφερόμενο  ανά  ομάδα 

ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά 

την ίδια κατηγορία/ομάδα. 

Για  τα  ανταλλακτικά  το  ποσοστό  έκπτωσης  θα  δίνεται  στην  τιμή  του  τρέχοντος  ισχύοντος 

επίσημου  τιμοκαταλόγου  ανταλλακτικών  των  οίκων  κατασκευής  κατά  την  ημέρα  παράδοσης  του 

ανταλλακτικού,  ενώ  για  τις  εργασίες  το  ποσοστό  έκπτωσης  θα  δίνεται  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  μέση 

ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική μελέτη της 

Υπηρεσίας. 

Όσον  αφορά  τις  ομάδες  Ελαστικών,  Ηλεκτρικών  συσσωρευτών  η  προσφερόμενη  τιμή  θα 

εκφράζεται  σε  ευρώ  και  θα  περιλαμβάνει  τις  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση  για 

παράδοση  των  ειδών  έτοιμων,  πλήρως  τοποθετημένων  και  ανάλογα  ζυγοσταθμισμένων  (ελαστικά)  σε 

κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας.  

 

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών52   

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

(6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 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. 

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. 

 

                                                            
52  Άρθρο 97 ν. 4412/2016. 
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2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών53 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

i. 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 κατακύρωσης) της παρούσας.54  

ii. 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, 

iii. 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. 

iv. Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  αντιπροσφορών,  εναλλακτικών  προσφορών  και  σε  περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

v. 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 άρθρου 73 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.  

vi. Η οποία είναι υπό αίρεση. 

vii. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

viii. 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. 

ix. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε ομάδας που αναφέρονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης. 

x. Απόρριψη  ενός  ή  περισσοτέρων  ειδών  μιας  ομάδας  επιφέρει  αυτόματα  την  απόρριψη  της 

προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. 

xi. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δε γίνονται δεκτοί. 

xii. Προσφορές  που  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  υπογραφή  του  διαγωνιζόμενου  ή  που  δεν  είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

xiii. Η  προσφορά  απορρίπτεται  και  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται  πολιτική  τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 

(τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες 

οφείλουν  να  είναι  γνώστες  των  προαναφερθέντων  μέτρων  της  χώρας  προέλευσης  του  προϊόντος  ή  της 

κατασκευάστριας εταιρίας. 

xiv. Όλες  οι  προσφορές  θα  αναφέρονται  σε  ευρώ  ανεξάρτητα  από  τη  χώρα  προέλευσης  των  ειδών 

(εγχώρια  ή  εισαγόμενα).  Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  αναλύεται  ως  εξής  :  α.  Η  τιμή  του  προσφερόμενου 

είδους απαλλαγμένη από το Φ.Π.Α. β. Ο Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνεται η προσφορά, θα βαρύνει το 

                                                            
53  Άρθρο 91 του ν. 4412/2016. 
54  Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16. 
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Δήμο.  γ. Η συνολική προσφερόμενη  τιμή.  Εφόσον η προσφορά δεν συμμορφώνεται με  τους παραπάνω 

κατά περίπτωση επιμερισμούς τιμήματος, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

xv. Όταν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  (άρθρο  88  του  Ν.4412/16,  άρθρο  69  της 

Οδηγίας  2014/24/ΕΕ)  σε  σχέση  με  τα  αγαθά,  οι  αναθέτουσες  αρχές  απαιτούν  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  της 

αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: 

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

παροχή των προϊόντων, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

89 του Ν.4412/16, 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16, 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

 

2.4.7  Υποβολή φυσικού φακέλου στην αναθέτουσα αρχή 

Τα  κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  όπως  περιγράφονται  ανωτέρω, 

θα  υποβληθούν  στο  Δήμο  Αρριανών  (τμήμα  πρωτοκόλλου)  μέσα  σε  καλά  σφραγισμένο  ενιαίο  κυρίως 

φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.  

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ε)  Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα,  δηλαδή  η  επωνυμία,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 

μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

 

Ενδεικτικά,  ο  ενιαίος  σφραγισμένος  κυρίως  φάκελος  θα  φέρει  εξωτερικά  τις  παρακάτω 

ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

> Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

> ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθ.: 16174/14‐12‐2017 

> Για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ για το έτος 2018. 

> Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών για τον διαγωνισμό: 

> Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e‐mail) 
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«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να ανοιχθεί μόνο 

από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού». 

 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη 

μορφή  (για  τις  οποίες δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα)  δεν 

αποσφραγίζονται, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών55 

Το  πιστοποιημένο  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  για  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  αρμόδιο  όργανο  της 

Αναθέτουσας  Αρχής  (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  22  /  01  /  2018  και  ώρα  10:00  ή  τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  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. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της 

τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Για  την  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα/ειδοποίηση,  που 

παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Τα οριζόμενα στις παρ. 1‐3 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 περί 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36 του Ν.4412/2016 

και σύμφωνα με  την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2390/2013  (άρθρο 

11). 

 

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 οργάνου56.  

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,  σύμφωνα  με 

τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

                                                            
55  παρ. 6 του άρθρου 100 Ν. 4412/2016 και Αριθ. Π1/2390/16.10.2013.  
56  Άρθρο 72 παρ. 5  του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με  τους φορείς που φέρονται  να έχουν εκδώσει  τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”. 
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με βάση  το  κριτήριο ανάθεσης  των  εγγράφων  της σύμβασης.  Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α  και β στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

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

ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει 

πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016). Μετά την ολοκλήρωση των διακριτών σταδίων αξιολόγησης και 

την απόφαση την αρμόδιου οργάνου ανακηρύσσεται ο “προσωρινός μειοδότης”, ο οποίος ειδοποιείται 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος από το αρμόδιο πιστοποιημένο όργανο να υποβάλει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

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

αναθέτουσα  αρχή57  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 

προσφορές58.  

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  μία  απόφαση  ή  αποφάσεις  ανά 

στάδιο του διαγωνισμού του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 

στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ59.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  δύναται  να  επιλέξει:  α)  κάθε  πρακτικό  αξιολόγησης  της  Επιτροπής,  ανά 

επιμέρους  στάδιο  να  εγκρίνεται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  του  Δήμου  ή  β)  όλα  τα 

πρακτικά του διαγωνισμού να εγκριθούν με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  κοινοποιώντας 

ταυτόχρονα την σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  ένσταση/προδικαστική  προσφυγή  σύμφωνα  με  την 

παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

Τα σχετικά πρακτικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και 

ψηφιακά  από  τον  αρμόδιο  υπάλληλο  του  Δήμου  και  αναρτώνται  στο  σύστημα  προκειμένου  να 

γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες. 

 

3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης60 ‐ Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική  

πρόσκληση  μέσω  του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση 

                                                            
57  Άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
58  Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
59  παρ. 4 του άρθρου 100 και άρθρο 70 του ν. 4412/2016. 
60  Άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
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(«προσωρινό  ανάδοχο»),  και  τον  καλεί  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας,  δέκα  (10)  ημερών61  από  την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. 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  σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης»,   και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Επισημαίνεται ότι  τα στοιχεία  του φακέλου “Δικαιολογητικά κατακύρωσης” που έχουν υποβληθεί 

και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 

είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

(προμηθευτή)  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ενδεικτικά,  τέτοια  στοιχεία 

θεωρούνται πιστοποιητικά που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

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  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  προσκομισθεί  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία  κατ’  ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα με  τα  άρθρα 2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και 2.2.4  έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Τ.Ε.Υ.Δ.,  ότι  πληροί,  οι  οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του62.  

                                                            
61  Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του 

ν. 4412/2016).  
62  Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016. 
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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  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του  προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται 

να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.  

Η  αποσφράγιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  γίνεται  από  αρμόδια  προς  τούτο  επιτροπή, 

εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και 

διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα 

της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση 

του  συστήματος,  ενημέρωση  για  την  καθορισθείσα  ημερομηνία  και  ώρα  διενέργειας  της  ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  αναδειχθέντα  μειοδότη.  Αμέσως  μετά  την 

ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και  τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής  για  τη  λήψη απόφασης,  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης,  είτε  για  τη 

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

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

να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά 

ποσοστό  στα  εκατό  και  ως  εξής:    Ποσοστό  10,00%63  στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και 

ποσοστό 15,00%64 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. 

Η  προσκόμιση  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  θα  γίνεται  στην  υπηρεσία 

πρωτοκόλλου  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  με  διαβιβαστικό,  στον  οποίο  θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, 

 ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ  , ΤΚ 69300, ΦΙΛΛΥΡΑ. 

 Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης. 

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

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των 

πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει 

                                                            
63  Το  ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ 

περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και  το  15%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  από  100.001  ευρώ  και  άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016). 

64  Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016). 
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υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100  του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών. 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 36 

του ν. 4129/2013 [εφόσον απαιτείται].  

γ)  κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου 2.2.9.2,  δηλαδή αυτά που με  υπεύθυνη  δήλωση 

δεσμεύθηκε να προσκομίσει εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης 

προσκομίζοντας  ή  αποστέλλοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης.  Το  συμφωνητικό  έχει  αποδεικτικό 

χαρακτήρα.  

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

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η 

διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται,  σύμφωνα με  την  περίπτωση  δ'  της  παραγράφου 2  του  άρθρου 106 

(Ν.4412/16).  Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  κηρυχθεί  έκπτωτος,  σε  οποιαδήποτε  φάση  εκτέλεσης  της 

συμβάσεως,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  προχωρήσει  σε  ανάθεση  της  παροχής  υπηρεσίας  στον 

επόμενο  κατά  σειρά  ανάδοχο  του  ΠΙΝΑΚΑ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  που  θα  αναδείξει  ο  διαγωνισμός,  ή  στον 

μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος.  

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση  τους όρους  της διακήρυξης,  των  τευχών 

που  την  συνοδεύουν  και  την  προσφορά  του  μειοδότη  που  έγινε  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή, 

καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  

Κατά  την  εκτέλεση  της  συμβάσεις,  ο  ανάδοχος  οικονομικός  φορέας  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

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

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

του Προσαρτήματος Α'.  

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. (άρθρο 18 παρ.2 Ν.4412/16). 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβαση. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Τα προς προμήθεια είδη και τις ποσότητες αυτών. 

 Τη συμφωνηθείσα τιμή. 
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 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 Τον τρόπο παραλαβής. 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 Τον τρόπο πληρωμής. 

 Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  εκτελέστηκε  όταν  συντρέχουν  οι  εξής  προϋποθέσεις  (άρθρο 202  του 

Ν.4412/2016):  

α. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που 

παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο 

και  έχει  παρέλθει  η  καταληκτική  ημερομηνία  για  την  περαίωση  της  σύμβασης  που  έχει  τεθεί  στην 

διακήρυξη.  

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  κυρώσεις  ή 

εκπτώσεις και  

δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν 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.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων 

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 αρμοδιότητας τους. 

Η  Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  προσήκουσα 

εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  και 

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Στο στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και  ιδίως επί της παράτασης 

του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 

 

3.4  Προδικαστική Προσφυγή ‐ Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Οι  διατάξεις  του  Βιβλίου  IV  (άρθρα  345  έως  374),  διέπουν  τις  διαφορές  που  αναφύονται  από 

πράξεις  ή  παραλείψεις,  οι  οποίες  εκδίδονται  ή  συντελούνται μετά την 26η  Ιουνίου  2017.  (άρθρο  379 

παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016 και από την παρ.2 του 

άρθρου  54  του  Ν.4465/2017 και  από  τις παρ.17  και  18  του  άρθρου  47  του  Ν.  4472/2017  ‐  ΦΕΚ 

74/A΄/19.05.2017). 

Δεδομένου  ότι  οι  διατάξεις  του  Βιβλίου  IV  διέπουν  τις  διαφορές  που αναφύονται  από  πράξεις  ή 

παραλείψεις  αναθετουσών  αρχών,  οι  οποίες  εκδίδονται  ή  συντελούνται  μετά  την  έναρξη  ισχύος  των 

διατάξεων του Βιβλίου IV (μετά την [πλέον 26.06.2017]), ακόμα και αν η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης  έχει  εκκινήσει  πριν  την  έναρξη  εφαρμογής  των  διατάξεων  του  Βιβλίου  IV (πριν  την  [πλέον 

26.06.2017]) και εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ανώτερη των 60.000 Ευρώ, τότε ασκείται 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της πράξης ή παράλειψης που εκδόθηκε ή συντελέστηκε 

μετά την [πλέον 26.06.2017], κατά τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374). (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 

19). 
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Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος: 

‐ έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού 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, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, 

να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της 

αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.1 του ΠΔ 39/2017). 

Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί προϋπόθεση για  την  άσκηση  των  ένδικων 

βοηθημάτων  του  Τίτλου  3  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  ή  παραλείψεων  των  αναθετουσών  αρχών. 

(άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.2 του ΠΔ 39/2017) . 

Πρόκειται  δηλαδή  για ενδικοφανή  προσφυγή,  καθότι  η  άσκηση  της  εν  λόγω  προδικαστικής 

προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για  την άσκηση  των σχετικών  ενδίκων βοηθημάτων κατά εκτελεστών 

πράξεων  ή  παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής.  Εφιστάται  η  προσοχή  των  αναθετουσών  αρχών  στο 

γεγονός  ότι,  για  πρώτη  φορά,  θεσπίζεται  υποχρεωτικό  αυτόματο  ανασταλτικό  αποτέλεσμα  και  για  τις 

συμβάσεις  κάτω  των  ορίων,  που  είναι  άνω  των  60.000  Ευρώ  χωρίς  ΦΠΑ,  καθότι  η  προθεσμία  για  την 

άσκηση  της προδικαστικής προσφυγής  και  η άσκησή  της  κωλύουν  τη σύναψη  της σύμβασης,  επί  ποινή 

ακυρότητας αυτής κατά το άρθρο 368. 

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.  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 

19). 

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

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, 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.  (άρθρο 361  παρ.1  του Ν.4412/2016) 

(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017). 

Σε  περίπτωση παράλειψης,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι 

δεκαπέντε  (15)  ημέρες από  την  επομένη  της συντέλεσης  της προσβαλλόμενης παράλειψης.  (άρθρο 361 

παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017). 

Η  προσφυγή  κατατίθεται  στον ηλεκτρονικό  τόπο του  διαγωνισμού  και κοινοποιείται από  την 

αναθέτουσα αρχή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017). 

Ως  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφυγής  θεωρείται  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  καταχώρισης 

αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017). 

Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική 

προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ.  

Η  προδικαστική  προσφυγή  περιέχει  τις  νομικές  και  πραγματικές  αιτιάσεις  που  δικαιολογούν  το 

αίτημά της. (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017). 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. (άρθρο 8 παρ.2 του 

ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
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Κάθε  ενδιαφερόμενος,  του  οποίου  επηρεάζονται  τα  συμφέροντα,  δικαιούται  να  ασκήσει,  εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με 

την παράγραφος 1  του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον  της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με  την παράγραφο 1  και 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της 

ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

(άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του ΠΔ 39/2017). 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν 

όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3 παρ.4 του ΠΔ 

39/2017). 

Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  η  οποία  πιστοποιείται  από  τη  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Υποστήριξης  του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  ή  σε  περίπτωση  που  η  διαγωνιστική  διαδικασία  δεν  διενεργείται  μέσω  του 

ΕΣΗΔΗΣ,  η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  στην  ΑΕΠΠ  μέσω  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e‐mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της 

από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

παραλαβή  της  προσφυγής,  η  ΑΕΠΠ  ειδοποιεί  ηλεκτρονικά  τον  προσφεύγοντα  για  την  παραλαβή  της 

προσφυγής  και  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  αυτής.  

(άρθρο 8 παρ.4 του ΠΔ 39/2017). 

Μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  του  συστήματος  κατάθεσης  προσφυγών  μέσω  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως 

στο  πρωτόκολλο  της  ΑΕΠΠ  ή  με  ταχυδρομική  αποστολή  επί  αποδείξει  ή  με  τηλεομοιοτυπία  προς  την 

ΑΕΠΠ.  

Ως ημερομηνία υποβολής  της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η 

ημερομηνία  του αποδεικτικού  ταχυδρομικής αποστολής  ή  της  αποστολής  με  τηλεομοιοτυπία.  (άρθρο 8 

παρ.5 του ΠΔ 39/2017). 

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον 

προσφεύγοντα 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 (600,00) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ.  

Εάν  από  τα  έγγραφα  της  σχετικής  σύμβασης  παρέχεται  η  δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  για 

τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των 

τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. Το ύψος του ποσοστού 

και  τα  ανώτατα  και  κατώτατα  όρια  του  ποσού  του  παραβόλου  μπορούν  να  αναπροσαρμόζονται  με 

προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (άρθρο 363 του Ν.4412/2016) (άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017) 

Επίσης έχουν  ισχύ  και οι διατάξεις  των Π.Δ. 57/2017  (ΦΕΚ 88/20.06.2017  τεύχος Α'): Οργανισμός 

της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  και  58/2017  (ΦΕΚ  88/20.06.2017  τεύχος  Α'):  Ειδικός 

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 

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 
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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.  

Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο όργανο γνωμοδοτεί για:  

Ματαίωση  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  του  υλικού  για 

ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής. 

Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. 

Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε την σχετική απόφαση λαμβάνει η Ο.Ε. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72  παρ. 1  β)  του  ν. 4412/2016,  το ύψος  της  οποίας ανέρχεται  σε  ποσοστό 5%  επί  της αξίας  της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον  τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται 

αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση, 

συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5%  επί  του  ποσού  της  αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη 

διαφορά  μεταξύ  του  ποσού  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  του  ποσού  της  καταβαλλομένης 

προκαταβολής.  Η  προκαταβολή  και  η  εγγύηση  προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά, 

σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η  εγγύηση καλής εκτέλεσης και η  εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό  τους 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 γίνεται μετά  την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με  τους φορείς που φέρονται  να έχουν εκδώσει  τις  εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή 

των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, β) οι όροι της 
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παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216). 

Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  και  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για 

εξωδικαστική  επίλυση  των διαφορών  τους  για  κάθε διαφορά που  τυχόν θα προκύψει  στις  μεταξύ  τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην 

αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  φιλική  διευθέτηση  των  διαφορών  που  ενδεχόμενα  να  αναφύονται 

μεταξύ τους, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρριανών, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

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

των  όρων  των  άρθρων  περί  κήρυξης  φορέα  εκπτώτου  και  κυρώσεων,  χρόνου  παράδοσης  υλικών, 

απόρριψης  συμβατικών  υλικών,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την 

ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν 

επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της 

Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.65 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι 

οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή. 

Επιπλέον,  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών, 

κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο 

υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση, 

προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.66.  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.  

                                                            
65  Άρθρο 130 του Ν. 4412/2016. 
66  παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους  υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  και με  τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό  (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 

συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή  δύναται  να  απαιτήσει  την  αντικατάστασή  του,  κατά  τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 67 68 

Για την τροποποίηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. 

Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132  του Ν. 4412/16 ύστερα από γνωμοδότηση 

της  του  αρμοδίου  οργάνου.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της  συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης69  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Αντίστοιχα,  ο  δήμος,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  καταγγέλλει 

υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση 

της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (A' 115). 

                                                            
67  Άρθρο 201 ν. 4412/2016. 
68  Άρθρο 132 παρ. 1 α ν. 4412/2016. 
69  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων 

τιμολογίων, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 

5.1.2.  Η  πληρωμή  της αξίας  της  προμήθειας  θα  γίνεται  εφόσον  ο ανάδοχος  εκτελεί  ορθά,  σύννομα  και 

σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τις  υποχρεώσεις  του,  εκδίδει  τιμολόγιο  για  τα  είδη  που  έχει  παραλάβει  η 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που η 

πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, 

τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 

4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος 

και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον  συμβασιούχο.  Η  υποβολή  του  τιμολογίου  δεν 

μπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το 

εκάστοτε  εκδιδόμενο  τιμολόγιο  θα  εξοφλείται  πλήρως  (100%)  μετά  από  την  οριστική  παραλαβή  του 

συνόλου του τμήματος των ειδών που παραγγέλθηκαν (άρθρο 200 παρ. 1‐4 Ν. 4412/2016).  

5.1.3.  Η  καταβολή  της  αμοιβής  του  προμηθευτή  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  απαραίτητων 

παραστατικών,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή  (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016), συνεκτιμημένου και του 

χρόνου  που  απαιτείται  για  την  θεώρηση  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής  από  την 

Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5.1.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α)  Κράτηση  0,06%  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 (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 

του άρθρου 375 του Ν. 4412/16). 

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 70. 

γ)  Παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  (4,00%)  επί  του  καθαρού  ποσού  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου  64  του  Ν.  4172/13  (ΦΕΚ  167  Α/23‐7‐2013):  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

                                                            
70  Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε  ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%  και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 

ε)  Για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών  της  ΑΕΠΠ  (Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών), 

επιβάλλεται  κράτηση  ύψους  0,06%  επί  όλων  των  συμβάσεων  που  υπάγονται  στο  Ν.  4412/2016, 

ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η απόφαση 

του πέμπτου εδαφίου  είναι η  κοινή απόφαση  των Υπουργών Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικών με  την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με  το χρόνο,  τον  τρόπο και  τη 

διαδικασία  κράτησης  των  ως  άνω  χρηματικών  ποσών,  καθώς  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  θέμα  για  την 

εφαρμογή  της  κράτησης.  Η  απόφαση  αυτή  εκδόθηκε  και  είναι  η ΚΥΑ  1191/14.03.2017  (ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

στ) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του 

προμηθευτή. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1.  Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος71  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που 

απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου 

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

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

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

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 την σύμβαση, 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 σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από  δικαιοπραξία,  από  την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

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. 

5.2.2.  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 πρόστιμο72 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. 

                                                            
71  Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
72  Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση‐  παράδοση  ή 

αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης ‐ παράδοσης. 

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. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων73   

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

όρων  των  άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  ‐  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης 

υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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. 

 

                                                            
73  Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  υλικά  στην  έδρα  του  Δήμου,  και  στην  υπηρεσία 

καθαριότητας  του  Δήμου,  ή  οπουδήποτε  αλλού  επιδείξει  η  αναθέτουσα  αρχή,  ανάλογα  με  τις 

προκύπτουσες  ανάγκες  και  κατόπιν  εντολής  του  φορέα,  η  οποία  θα  συνοδεύει  υποχρεωτικά  το 

αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο. Η παραλαβή όλης της ποσότητας της προμήθειας θα γίνει από 

τις αρμόδιες Επιτροπές εφάπαξ ή τμηματικά για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με 

τις προκύπτουσες ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, μετά από ποσοτικό και  ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα, με 

τα  δεδομένα  της  προσφοράς  του  προμηθευτή  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  έχουν  τεθεί  στο 

διαγωνισμό. 

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. 

6.1.2. 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. 

6.1.3.  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. 

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. 

6.1.4.  Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται 

μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 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 προμηθευτή. 

6.1.5.  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.  

6.1.6. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου αμέσως μετά 

την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας  και  μέχρι  εξαντλήσεως  των 

συνολικών ποσοτήτων της μελέτης. Ο Δήμος Αρριανών  δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα 

των ανταλλακτικών  ούτε  να αναλώσει  όλο  το  ποσό  της  σύμβασης.  Πάντως  ο  χρόνος  παράδοσης  για  το 
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σύνολο των υλικών δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο της σύμβασης, ο οποίος ορίζεται σε ένα (1) έτος από 

την υπογραφή της. 

6.1.7. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη 

της παραγγελίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής του Δήμου και θα παραδίδονται μετά τη 

λήξη τους. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

επόμενη της Εντολής Επισκευής.  

Σε  περίπτωση  προσωρινής  αδυναμίας  παράδοσης  των  ζητούμενων  ανταλλακτικών  η/και 

αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής ‐ συντήρησης, δίδεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών ή 

περαιτέρω,  μόνο  μετά  από  έγγραφη  εντολή  του  Δήμου,  διαφορετικά  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες 

κυρώσεις. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών 

και ανταλλακτικών οχημάτων  ‐ μηχανημάτων έργου του Δήμου και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών 

κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1.  H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που 

συγκροτούνται  σύμφωνα  με  την  παρ.  11  εδ.  β  του  άρθρου  221  του  Ν.  4412/1674    σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα  στο  άρθρο  208  του  ως  άνω  νόμου  και  στους  όρους  της  παρούσας.  Κατά  την  διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 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  αναδόχου  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΄ έφεση 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. 

6.2.2.  Η παραλαβή  των υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους.  

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 

                                                            
74  Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016. 





Σελίδα - 64 - από 113 

 

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. 

6.2.3.  Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις  ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις (άρθρο 206 του Ν.4412/2016): 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 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 προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

  Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται  στο  συμβατικό  χρόνο  παράδοσης.  Η  απόφαση  παράτασης  εκδίδεται  εντός  εύλογου 

χρονικού  διαστήματος  από  την  υποβολή  του  σχετικού  αιτήματος  του  προμηθευτή.  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  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου 

παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 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. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. 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. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε 

ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.  Αν  ο 

ανάδοχος  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που απορρίφθηκαν  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και 

εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.4 Αναπροσαρμογή τιμής75  
 Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  τιμής  μέχρι  λήξεως  της  σύμβασης  απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

 

Φιλλύρα, 14/12/2017  

Ο Δήμαρχος Αρριανών 

 

 

 

 

Αμέτ Ριτβάν 

 

                                                            
75 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –122/2017 ΜΕΛΕΤΗ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
                        

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 122/2017    

ΜΕΛΕΤΗ:      «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ » 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 247.000,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ   

 

 

 

 

CPV: 

[50112100‐4]‐Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 

[34300000‐0]‐ Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 

[34350000‐5] ‐Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Προμήθεια Ανταλλακτικών) – Επιμέρους Εκτιμώμενη Αξία  Ομάδων 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Εργασία / Επισκευές / Συντήρηση) 

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5. ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

7. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
                                                              ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 122/2017    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Αρριανών να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών απαραίτητων 
για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου καθώς και για την πραγματοποίηση 
εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2018 . 

 

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού ‐ Γενικά 

Η δαπάνη για την προμήθεια, βάσει των περσινών δεδομένων που προκύπτουν από τα στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος Αρριανών 
και της έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε, προϋπολογίζεται στο ποσό των 134.677,42 €  συν το Φ.Π.Α. 24% (32.322,58 €). Η 
δαπάνη  για  την  εργασία,  βάσει  των  περσινών  δεδομένων  που  προκύπτουν  από  τα  στοιχεία  που  διαθέτει  ο  Δήμος  Αρριανών, 
προϋπολογίζεται στο ποσό των 64516,13 € συν το Φ.Π.Α. 24% (15.483,87 €). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη δαπάνη των ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 247.000,00 Φ.Π.Α 24%. 

Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  και  η  συντήρηση  των  οχημάτων/μηχανημάτων  θα  βαρύνει  τους  κάτωθι  κωδικούς,  του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (€) 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

10.6671.01  Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  5.000,00 

10.6671.02  Προμήθεια Ελαστικών  5.000,00 

20.6671.01  Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  42.000,00 

20.6671.02  Προμήθεια Ελαστικών  20.000,00 

30.6671.01  Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  30.000,00 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

30.6672.01  Ανταλλακτικά μηχανημάτων  45.000,00 

30.6671.02  Προμήθεια Ελαστικών  20.000,00 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

10.6263.01  Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  5.000,00 

20.6263.01  Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  25.000,00 

30.6263.01  Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  25.000,00 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
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30.6264.01  Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων  25.000,00€ 

 

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  και  της  συντήρησης/επισκευής  των  οχημάτων/μηχανημάτων  θα  πραγματοποιηθεί  με 

ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Η σύναψη σύμβασης 

εκτέλεσης  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  Δημόσιο  ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 

4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ) 

(ΦΕΚ 147  Ά).  και  με κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  όπως αυτή προκύπτει  από  την  υποβολή  ενιαίου ποσοστού 

έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισμού, ή 

βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο της ομάδας {το διαφορετικό κριτήριο υφίσταται αναλόγως της ομάδας για την οποία θα 

κατατεθεί προσφορά. 

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

συμβάσεων  και  διαρκεί  για  όλο  το  έτος 2018.  Οι  συμβάσεις  λύονται µε  την  ολοκλήρωση  του  οικονομικού  αντικειμένου  τους, 

ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα του έτους 2018 από την υπογραφή τους. 

Οι  συμβάσεις που θα προκύψουν  για  τις  συγκεκριμένες  κατηγορίες υπηρεσιών μπορεί  να  είναι περισσότερες από µία, 

αφού  δίνεται  η  δυνατότητα  συμμετοχής  των  ενδιαφερόμενων  συνεργείων  σε  µια  ή  περισσότερες  κατηγορίες  (ομάδες).  Τα 

οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με  τον  τύπο  τους και  το είδος  τους και επιτρέπεται η υποβολή 

προσφοράς ανά ομάδα εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες ομάδες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η 

υποβολή  προσφοράς  για  μέρος  της  κάθε  μιας  ομάδας  εξοπλισμού,  παρά  μόνο  για  το  σύνολο  των  τύπων  οχημάτων  και 

μηχανημάτων που την αποτελούν. 

Η προσφυγή σε αναδόχους επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων καθίσταται απαραίτητη διότι συχνά αντιμετωπίζονται 

απρόβλεπτες βλάβες για τις οποίες ο ∆ήµος θα πρέπει άµεσα να ανταποκρίνεται, προς όφελος του ∆ημοσίου συμφέροντος, ώστε 

τα  οχήµατα  και  µηχανήµατα  του  ∆ήµου  να  ανταποκρίνονται  µε  αξιοπιστία  στις  κρίσιµες  υπηρεσίες  προς  τους  πολίτες 

(καθαριότητα κλπ.). 

Η συντήρηση και η προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα οχήματα και μηχανήματα έργου 

θα γίνεται  τμηματικά καθ’ όλη  την διάρκεια του έτους, ανάλογα με τον προγραμματισμό και μόνο κατόπιν εντολής του Δήμου 

Αρριανών. 

Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται και κωδικοί δαπανών για ανταλλακτικά και εξαρτήματα οχημάτων, μηχανημάτων έργου, 

οι οποίοι αντιστοιχούν στο σύνολο των ομαδοποιημένων οχημάτων και μηχανημάτων έργων. 

Σημειώνεται  εδώ,  ότι  ο  Δήμος  Αρριανών  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  υποχρεούται  στην  ανάλωση  όλου  του  ποσού  που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και 

ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε 

ανταλλακτικά. 

Η  προμήθεια  των  ανταλλακτικών  κρίνεται    απαραίτητη  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  στόλου  των  οχημάτων  και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρριανών, των υπηρεσιών της καθαριότητας, των έργων, του πρασίνου  κτλ. 

Ο  Δήμος  Αρριανών  έχει  στην  κατοχή  του  σαράντα  πέντε  (  45  )  συνολικά  οχήματα  ‐  μηχανήματα  στα  οποία 

συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, πολυμηχανήματα, ημιφορτηγά,  μηχανήματα έργων και επιβατικά. 

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και 

επισκευή  τους  το αντίστοιχο  και ανάλογο  για  κάθε περίπτωση ανταλλακτικό,  το  οποίο θα  ταιριάζει  στο συγκεκριμένο μοντέλο 

οχήματος – μηχανήματος. 

Λόγω  του  ότι  τα  οχήματα  του  Δήμου  εκτελούν  κοινωφελές  έργο,  θα  πρέπει  οι  χρόνοι  παράδοσης  των  κοινών 

ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας, όρος που θα 

πρέπει να γίνει αποδεκτός με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. 

Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται/νται να αναλάβει/ουν με δικά του/τους έξοδα την μεταφορά των ανταλλακτικών 

στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή στο συνεργείο που βρίσκεται το όχημα – μηχάνημα κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα 

προκύπτει μετά από κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

Τα  υπό  προμήθεια  ελαστικά  και  αεροθάλαμοι  θα  καλύπτουν  τις  προδιαγραφές  E.T.R.T.O.  (EUROPEAN  TIRES  AND  RIM 

TECHNICAL ORGANIZATION),  και  την  Οδηγία  92/23/EOK  και  2005/11/ΕOΚ/16  Φεβρουαρίου  2005  σχετικά  με  τα  ελαστικά  των 
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οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 

και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα. όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την ελληνική νομοθεσία.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο τοποθέτησης και ζυγοστάθμισης ελαστικών 

οχημάτων και βαρέων μηχανημάτων  εντός  του Νομού Ροδόπης ή  εάν  έχει  την  έδρα εκτός Νομού Ροδόπης  να συνεργαστεί  με 

κατάλληλο τοπικό συνεργείο. 

Λόγω  των πολλών  και  διαφορετικών βλαβών που δύναται  να  προκληθούν  σε  κάθε  όχημα  του Δήμου  έχει  προβλεφθεί 

κονδύλιο  για  κάθε ομάδα οχημάτων  και  υπερκατασκευών  χωρίς  όμως αυτό  να  είναι  δεσμευτικό.  Στο ποσό αυτό  εκτός από  το 

κόστος ανταλλακτικών περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε υλικό‐αλώσιμο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις απαιτούμενες επισκευές και 

ιδιόμορφες  κατασκευές  των  υπερκατασκευών  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  (από  σίδηρο,  χυτοσίδηρο,  αλουμίνιο  και 

ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άμεσα για την ολοκλήρωση τη επισκευής. 

       

Β. Προµέτρηση ‐ Οχήµατα προς Επισκευή ανά Κατηγορία 

Αναλυτικά  τα  οχήµατα  και  τα  µηχανήµατα  του  ∆ήµου  Αρριανών  παρατίθενται  στη  συνέχεια  στον  ΠΙΝΑΚΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ‐ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η  Υπηρεσία  έχει  δικαίωμα  να  ζητήσει  εγγράφως,  να  προστεθούν  νέα  οχήματα  για  επισκευή  (τα  οποία  δεν  ήταν  δυνατό  να 
προβλεφθούν στην αρχική μελέτη), ανάλογα µε τον τύπο τους, στην αντίστοιχη ομάδα.  

Γ. Εργασίες‐Πίνακες κόστους Ενδεικτικών Εργασιών 

Έγινε  προσπάθεια  να  συγκεντρωθούν  οι  πιθανές  βλάβες  των  οχηµάτων  του  ∆ήµου  Αρριανών,  βάσει  της  εµπειρίας  των 
προηγούµενων ετών. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου για λόγους εξειδίκευσης 
των  συνεργείων  και  εκτιμώμενης  αξίας  των  επισκευών,  περιλαμβάνουν  εργασίες  που  χωρίζονται  σε  κατηγορίες  (οµάδες),  οι 
οποίες περιγράφονται στους επόμενους πίνακες εκτιμώμενης αξίας (Προμήθειας Ανταλλακτικών & Συντήρησης/Επισκευής).  

Οι εργασίες που περιγράφονται σε επόμενο πίνακα είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν κάθε άλλη σχετική εργασία που τυχόν θα 
προέκυπτε  και  δεν  αναφέρεται  σε  αυτούς,  η  οποία  θα  υπολογίζεται  µε  βάση  το  αντίστοιχο  κόστος  της  εργατοώρας,  σε 
συνεργασία µε  την αρµόδια  τριμελή Επιτροπή συντήρησης‐ επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων  του Δήμου,  η 
οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.∆. 2386/53 και την Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ 349/Β΄). 

∆. Ανταλλακτικά‐Πίνακας Ενδεικτικού κόστους ανταλλακτικών 

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κοστολογηθούν ενδεικτικά κάποια από τα ανταλλακτικά που 
είναι πιθανό να χρειαστούν για τις επισκευές που θα προκύψουν για όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου.  

Ο σχετικός πίνακας ανταλλακτικών που συντάχθηκε αφορά όλες τις κατηγορίες (οµάδες) εργασιών.  

Τα ανταλλακτικά που αναφέρονται σε επόμενο πίνακα είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη χρήσης και άλλων που δεν 
αναφέρονται  σε  αυτούς,  στις  απρόβλεπτες  εργασίες  επισκευής  που  θα  προέκυπταν  και  το  κόστος  τους  θα  υπολογίζεται  σε 
συνεργασία µε την αρµόδια τριµελή Επιτροπή συντήρησης‐επισκευής και προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων του Δήμου. 

Ε. Σύνταξη Οικονομικών ‐ Τεχνικών προσφορών 

Για τα είδη των ομάδων/κατηγοριών στις οποίες μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για 
όλα  τα  είδη  της  εκάστοτε  ομάδας,  λόγω  του  ότι  στο  σύστημα  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  στο  οποίο  θα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  οι 
προσφορές, δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 
στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή 
προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει ανά είδος μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό/εκτιμώμενη αξία της σχετικής μελέτης 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα 
λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ίδιο για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ίδια κατηγορία/ομάδα. 

Για  τα  ανταλλακτικά  το  ποσοστό  έκπτωσης  θα  δίνεται  στην  τιμή  του  τρέχοντος  ισχύοντος  επίσημου  τιμοκαταλόγου 
ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής κατά την ημέρα παράδοσης του ανταλλακτικού, ενώ για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης 
θα δίνεται  λαμβάνοντας υπόψη  τη μέση ωριαία αποζημίωση  για πάσης φύσεως  εργασίες  επισκευών,  όπως αυτή ορίζεται  στη 
παρούσα μελέτη. 

Όσον  αφορά  τις  ομάδες  Ελαστικών,  Ηλεκτρικών  συσσωρευτών  η  προσφερόμενη  τιμή  θα  εκφράζεται  σε  ευρώ  και  θα 
περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών έτοιμων, πλήρως τοποθετημένων 
και ανάλογα ζυγοσταθμισμένων (ελαστικά) σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας.  

Επιπλέον πέρα από την προσφορά που θα υποβληθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα προσφέρουν ποσοστά 
έκπτωσης  θα  συνυποβάλουν  και  τα  συνημμένα  στη  παρούσα  έντυπα  οικονομικής  προσφοράς.  Για  τα  προσφερόμενα  είδη‐
εργασίες τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται και στο τιμολόγιο προσφοράς του παραρτήματος αριθμητικώς.  
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Η  κατακύρωση  γίνεται  στον/στους  ανάδοχο/ους,  η  προσφορά  του/των  οποίου/οποίων  ανταποκρίνεται  στους  όρους  και  στις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι η χαμηλότερη για κάθε μία εκ των ομάδων του προϋπολογισμού της μελέτης και 
συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε κατηγορία/ομάδα ενώ για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα 
ελαστικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας. 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε την οποία θα εγγυώνται την ποιότητα της εργασίας τους 
/ανταλλακτικού  για  χρονικό  διάστηµα    δώδεκα  (12)  µηνών.  Αν  στο  διάστηµα  αυτό  υπάρχει  αστοχία  υλικού  ή  βλάβη  που 
οφείλεται  σε  κακή  ποιότητα  εργασίας  που  έγινε  ή  σε  ελαττωµατικό  ανταλλακτικό  που  τοποθετήθηκε  τότε  υπεύθυνος  είναι  ο 
ανάδοχος και θα πρέπει να αποκαθίσταται άµεσα χωρίς καµία επιπλέον χρέωση του ∆ήµου. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να επισκεφτούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου (και σε συνεννόηση µε τους Αντιδημάρχους των Δ.Ε. να 
εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές για τα οποία θα δώσουν προσφορά. 

ΣΤ. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος κάθε οµάδας είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων ή µηχανηµάτων που επισκεύασε και 
υποχρεούται  στην  χωρίς  χρέωση,  άµεση  επισκευή  του  οχήµατος  ή  του  µηχανικού  µέρους  που  καταρχήν  επισκευάστηκε  και 
παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.  

Ο ανάδοχος κάθε οµάδας πρέπει να εγγυάται την διαθεσιµότητα καθηµερινά των οχηµάτων/µηχανηµάτων της οµάδας σε ποσοστό 
τουλάχιστον  70%.  ∆ηλαδή  καθηµερινά  τουλάχιστον  το  70%  των  οχηµάτων/µηχανηµάτων  της  κάθε  οµάδας  θα  είναι 
επισκευασµένα/συντηρηµένα και έτοιµα προς ασφαλή κυκλοφορία.  Στο ποσοστό  των οχηµάτων που πιθανόν να µη µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν (30%) δεν θα περιλαµβάνονται οχήµατα µε µικρές βλάβες µε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή τρίτων.  

Οι  επισκευές θα εκτελούνται αν  και όποτε προκύψει ανάγκη  και  επομένως ο ∆ήµος δε δεσμεύεται  να εξαντλήσει ολόκληρη  την 
ποσότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

Τα  υλικά  και  ανταλλακτικά  που  θα  χρησιµοποιηθούν  θα  πρέπει  να  είναι  τα  γνήσια  που  χρησιµοποιεί  ο  κατασκευαστής  του 
οχήµατος  ή  εφάµιλλα αυτών  (κατά  την  έννοια  των  Εθνικών  και  Ευρωπαϊκών  Κανονισµών όπως θα  ισχύουν  την  ηµεροµηνία  του 
διαγωνισµού)  και  άριστης  ποιότητος.  Ο  ανάδοχος,  µε  την  σύµφωνη  γνώµη  της  αρµόδιας  Επιτροπής  (εγγράφως),  µπορεί  να 
χρησιμοποιήσει µεταχειρισµένα ανταλλακτικά µόνον όταν αποδεδειγµένα είναι αδύνατη η εξεύρεση καινούριων από το ελεύθερο 
εµπόριο  ή  για  λόγους  κατεπείγουσας  ανάγκης  επισκευής  η  οποία  καθυστερεί  λόγω  της  αναµονής  εισαγωγής  των  απαραίτητων 
ανταλλακτικών.  

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα µελέτη.  

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, εφόσον του ζητηθούν. Στην περίπτωση που 
αυτό  δεν  είναι  δυνατό  (π.χ.  λόγω  φθοράς  τους)  οφείλει  να  παρέχει  όλα  τα  σχετικά  στοιχεία  αυτών  (π.χ.  κωδικούς  αριθµούς 
ανταλλακτικών κ.λ.π.) που θα του ζητηθούν.  

Ο ανάδοχος αν χρειαστεί, αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα και χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου, τη µεταφορά (περισυλλογή) του 
οποιουδήποτε ακινητοποιηµένου οχήµατος από το σηµείο που θα του υποδειχτεί µέχρι το συνεργείο του για επισκευή.  

Ο ανάδοχος µέχρι την παράδοση του κάθε οχήµατος, που αναλαµβάνει να επισκευάσει σε συνεργείο του, ευθύνεται για οτιδήποτε 
συµβεί σε αυτό (πλαίσιο, µηχανικό µέρος, υπερκατασκευή κ.λ.π.) και οφείλει να ενηµερώνει γραπτώς την αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου για τυχόν στοιχεία του που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς.  

Σε  κάθε  περίπτωση  ισχύουν  και  οι  υποχρεώσεις  του  αναδόχου,  που  αναφέρονται  στην  ∆ιακήρυξη  και  στην  παρούσα  Συγγραφή 
Υποχρεώσεων.  

Ζ. Εκτιμώμενη Αξία 

Επειδή  όπως  έχει  αναφερθεί  παραπάνω  η  ακριβής  προµέτρηση  των  εργασιών  είναι  αδύνατη,  λόγω  πιθανών  έκτακτων  και 

αδύνατο να προβλεφθούν βλαβών σε  κάθε όχηµα,  ο  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  της παρούσας δεν περιλαµβάνει  επακριβώς 

ποσότητες για όλες τις ομάδες των επιµέρους ανταλλακτικών και εργασιών, αλλά την κατ’  εκτίµηση δαπάνη για ανταλλακτικά‐

υλικά και εργασίες κάθε κατηγορίας (ομάδας) και το γενικό σύνολο όλων των κατηγοριών.  

                           Φιλλύρα, 1‐12‐2017                                                   Κομοτηνή  1‐12‐2017 

                                                                                                         Θεωρήθηκε  

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

ΓΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
                                                              ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 122/2017    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

 Προμήθεια Ανταλλακτικών 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ ( € ) ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑΔΑ 

1  20.6671.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  10.470,97 €  1 

2  20.6671.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  12.000,00 €  2 

3  30.6672.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  2.200,00 €  7 

4 
10.6671.01 

30.6671.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ‐ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 

5875,81 
4 

5  30.6671.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  6.600,00 €  3 

6  30.6672.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ‐ΦΟΡΤΩΤΩΝ  8.090,32 €  5 

7  30.6672.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ  5.800,00 €  6 

8 

10.6671.01 

20.6671.01 30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‐ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

14.850,00 €  ΟΛΕΣ 

9 

10.6671.01 

20.6671.01 30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

11.400,00 €  ΟΛΕΣ 

10 

10.6671.01 

20.6671.01 30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‐ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  9.200,00 €  ΟΛΕΣ 

11 

10.6671.01 

20.6671.01 30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  3.100,00 €  ΟΛΕΣ 

12 

10.6671.01 

20.6671.01 30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ  7.200,00 €  ΟΛΕΣ 

13 
10.6671.02 20.6671.02 

30.6671.02 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

4.032,26  €
16.129,03  €
 16.129,03  €
 

ΟΛΕΣ 

14 

10.6671.01 

20.6671.01 30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1.600,00 €  ΟΛΕΣ 

                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ  134.677,42 €   

ΦΠΑ 24%  32.322,58 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  167.000,00 €   
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

A/A  ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΙΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

1  295/80 R 22.5      TEM  8  290,00 €  2.320,00 € 

2  315/80 R22.5     TEM  8  310,00 €  2.480,00 € 

3  285/70 R19.5     TEM  4  290,00 €  1.160,00 € 

4  16.9‐28  16  TEM  4  575,00 €  2.300,00 € 

5  18.4‐26  12  TEM  4  560,00 €  2.240,00 € 

6  12.5/80‐18  12  TEM  4  250,00 €  1.000,00 € 

7  20.5 R25  20  TEM  4  1.130,00 €  4.520,00 € 

8  10.00‐20  16  TEM  4  300,00 €  1.200,00 € 

9  23.5‐25  20  TEM  4  1.040,00 €  4.160,00 € 

10  14.00‐24  32  TEM  6  850,86 €  5.105,16 € 

11  16.0/70‐20  16  TEM  6  350,86 €  2.105,16 € 

12  17.5‐25  28  TEM  4  740,00 €  2.960,00 € 

13  335/80 R20     TEM  4  590,00 €  2.360,00 € 

14  235/75 R15     TEM  4  100,00 €  400,00 € 

15  215/75 R16     TEM  4  105,00 €  420,00 € 

16  175/65 R14     TEM  4  50,00 €  200,00 € 

17  205/80 R16     TEM  8  100,00 €  800,00 € 

18  235/80 R16     TEM  4  140,00 €  560,00 € 

          ΣΥΝΟΛΟ  36.290,32 € 

          ΦΠΑ 24%  8.709,68 € 

          ΣΥΝΟΛΟ  45.000,00 € 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

A/A 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ (12V) ‐ 

Ah  ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1  100  TEM  3  85,00 €  255,00 € 

2  140  TEM  8  120,00 €  960,00 € 

3  200  TEM  2  210,00 €  420,00 € 

4  160  TEM  4  165,00 €  660,00 € 

5  60  TEM  4  50,00 €  200,00 € 

6  190  TEM  2  200,00 €  400,00 € 

7  75  TEM  2  65,00 €  130,00 € 

8  80  TEM  1  75,00 €  75,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ  3.100,00 € 

        ΦΠΑ 24%  744,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ  3.844,00 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Εργασία / Επισκευές / Συντήρηση) 

 

 

                           Φιλλύρα, 1‐12‐2017                                                   Κομοτηνή  1‐12‐2017 

                                                                                                         Θεωρήθηκε  

 

Ο Συντάξας 

 

ΓΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ ( € ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%  ΟΜΑΔΑ 

1  20.6263.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
4.500,00 € 

1 

2  20.6263.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
5.161,29 € 

2 

3  30.6264.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
2.700,00 € 

7 

4  30.6263.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
4.661,29 € 

3 

5 
10.6263.01 

30.6263.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ‐
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 

5.232,26 € 
4 

6  30.6264.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ‐

ΦΟΡΤΩΤΩΝ 
5.061,29 € 

5 

7  30.6264.01  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ  3.150,00 €  6 

8 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
9.600,00 €  ΟΛΕΣ 

9 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

13.000,00 €  ΟΛΕΣ 

10 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

2.350,00 €  ΟΛΕΣ 

11 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

7.600,00 €  ΟΛΕΣ 

12 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

1.500,00 €  ΟΛΕΣ 

                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ  64.516,13 €   

ΦΠΑ 24%  15.483,87 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  80.000,00 €   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
                                                              ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 122/2017    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1 ‐ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ 
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1  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7270  MERCEDES‐
BENZ 

11946  ΟΜ501LAIV/3  WDB9321631L353780  2009 

2  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7269  IVECO  5880  F4AE3681E*  ZCFA1VM0302544148  2009 

3  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7215  ΜΑΝ  6871  15896036155271  WMAL87ZZZ1Y072934  2003 

4  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7186  DAIMLER 
CHRYSL 

   90692000147924  WDB9525031K506246  2001 

5  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7164  MAN     15894475325371  WMAL82ZZZYY062586  2000 

6  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7160  MAN     15892975905271  WMAL87ZZZYY053628  2000 

7  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7129  MERCEDES‐
BENZ 

6374  906910 00 
0069315 

WDB9700731K378646  1999 

8  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΗ 5280  MERCEDES‐
BENZ 

6374  OM906LA.V/1  WDB9700751L812910  2014 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ‐ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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1  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7270  MERCEDES‐
BENZ 

11946  ΟΜ501LAIV/3  WDB9321631L353780  2009 

2  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7269  IVECO  5880  F4AE3681E*  ZCFA1VM0302544148  2009 

3  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7215  ΜΑΝ  6871  15896036155271  WMAL87ZZZ1Y072934  2003 
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4  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7186  DAIMLER 
CHRYSL 

   90692000147924  WDB9525031K506246  2001 

5  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7164  MAN     15894475325371  WMAL82ZZZYY062586  2000 

6  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7160  MAN     15892975905271  WMAL87ZZZYY053628  2000 

7  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7129  MERCEDES‐
BENZ 

6374  906910 00 
0069315 

WDB9700731K378646  1999 

8  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΗ 5280  MERCEDES‐
BENZ 

6374  OM906LA.V/1  WDB9700751L812910  2014 

 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
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1  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 

ΚΗΥ 7285  MERCEDES  5958  OM368LA  WDB6521271K254950  1997 

2  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 

KHY 7273  NISSAN  6693  ISBE4+225  VWAWJTTKO  2009 

3  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 

KHY 7214  IVECO MAGIRUS  7790  F2BE0681A  WJMB1VPS100115204  2003 

4  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 

KHY 7172  IVECO MAGIRUS  7790  F2BE0681BA016111  WJMA1VN0004227540  2000 

5  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 

KHY 7161  IVECO MAGIRUS  9500  8460 41C  WJMB1VMT00C062132  2000 

6  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΟΧΗΜΑ 

KHY 7152  MAN  11967  D2866 LF03  WMAE018826M140887  1999 

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ‐ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
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1  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 7276  MAZDA  2500  WL  JMZUN82120W812450  2009 

2  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7267  MAZDA  2500  WL  JMZUN82120W826226  2009 

3  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7256  MAZDA  2500  WL  JMZUN82128W689873  2008 

4  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7225  MITSUBISHI L 200  2477  4D56BN7126  MMBJNK7404D033379  2004 

5  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  KHY 7216 
MITSUBISHI 

PAJERO SPORT T. 
JEEP 

2477  4D56KM5753  JMB0NK9403J003088  2003 

6  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  KHY 7211  HYUNDAI MATRIX  1599  G4ED2333460  KMHPM81CP2U074561  2003 
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7  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  KHY 7209  HYUNDAI MATRIX  1599  G4ED234  KMHPM81CP2U073075  2003 

8  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 7204  MITSUBISHI L 200  2477  4D56 BB8721  MMBCNK7402D043004  2002 

9  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7163  MITSUBISHI L 200  2477  4D56 AN4378  MMBCNK740YD033793  2000 

10  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 7150  MAZDA  2606  G6 224696  JMZUF8UC200720230  1999 

11  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7130  MAZDA  2606  G6 224695  JMZUF8UE200720233  1999 

12  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  KHH 6837  HONDA HRV  1590  D16W11122329  JMMGH4750YS215102  2000 

13  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHH 6836  NISSAN NAVARA  2488  YD 25  VSKBVND40U0579838  2016 

14  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ2999 
VOLKSWAGEN 

TARO 
2500  2L 4235928  WV2ZZZ7AZV9500493  1997 

15  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHH 5264  NISSAN NAVARA  2488  YD 25  VSKBVND40U0544107  2014 

 

ΟΜΑΔΑ 5 – ΦΟΡΤΩΤΕΣ‐ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 
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1  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 
119023 

NEW 
HOLLAND 

LB 115B‐4PS  F4GE484G*D  0 31055360  2012 / 
2015 

2  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 
119022 

NEW 
HOLLAND 

B115B  445TA/EGH/F4HE9484C*J  N8GH 19034  2012 / 
2008  

3  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 
105736 

NEW 
HOLLAND 

B 90B  445TA/MNC/F4GE9484C*J  N8GH17438  2009 / 
2008 

4  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ‐
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 
105732 

NEW 
HOLLAND 

B110‐4PS  445TA/EGHF4HE9484*J102  N8GH15918  2009 

5  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 
105735 

NEW 
HOLLAND 

W 130 B  667TA/ETD F4HE9687H*J  N8HE78060  2009 / 
2008 

6  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ    ΜΕ 97825  KOMATSU  PW 180 ‐ 
7ED 

5AA60107E‐1  KMTPW021E79H55427  2008 

7  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ME 74353  FIAT‐
HITACHI 

W 190  6 CT 8.3  940299  2003 / 
1999 

8  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ME 70247  FIAT‐
HITACHI 

W 190  6 CT 8.3  474783  2003 / 
1999 

9  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 39328  KOMATSU  WB 93R‐2  S4D 106‐1FA  93F20890  1999 
/1998 
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ΟΜΑΔΑ 6 – ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 

Α
/Α

 

ΕΙ
Δ
Ο
Σ 
Μ
Η
Χ
Α
Ν
Η
Μ
Α
ΤΟ

Σ 

Α
Ρ
. Κ

Υ
Κ
Λ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΑ
Σ 

ΕΡ
ΓΟ

ΣΤ
Α
ΣΙ
Ο
 Κ
Α
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

Η
Σ 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 

ΤΥ
Π
Ο
Σ 
Κ
ΙΝ
Η
ΤΗ

Ρ
Α
 

Α
Ρ
. Π

Λ
Α
ΙΣ
ΙΟ
Υ
 

ΕΤ
Ο
Σ 
1
Η
Σ 
Α
Δ
ΕΙ
Α
Σ 
/ 
Κ
Α
ΤΑ

ΣΚ
ΕΥ

Η
Σ 

1  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

ME 119020  FIAT‐HITACHI  G140  GENESIS 7j5 T  10Y 00260  2012 / 
2000 

2  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

ME 97818  CATERPILLAR  120 H‐ES  3116  9YR00423  2008 / 
2000 

3  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

ME 91029  NEW HOLLAND  F 106.6  F4BE0684K*D400  526005  2006 / 
2005 

4  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ 

ME 74352  HBM‐NOBA  5HM 5NB  1006‐6 TW HH  4100690808  2003 / 
2000 
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1  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ‐ 
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

‐ ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΠΟΓΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ‐

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΣ 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

ΜΕ 119032  DAIMLER 
BENZ ‐ 
SCMIDT 

UNIMOG U20  OM 904 LA  WDB4050501V2199659  2013 / 
2009 

2  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ    ME 74351  FOREDIL  AMBIENTE  1004‐4T  6839  2003 / 
1998 

3  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 39331  FOREDIL  AMBIENTE  1004‐4T  6473  1999 / 
1998 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ‐ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ/ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
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1  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7270  MERCEDES‐BENZ  315/80 R22.5    

180 

2  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7269  IVECO  315/70 R22.5    
110 

3  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 7215  ΜΑΝ  295/80 R22.5    
100 

4  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7164  MAN  285/70 R19.5    
100 

5  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7160  MAN  315/80 R22.5    
100 

6  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

KHY 7129  MERCEDES‐BENZ  295/80 R22.5    

140 

7  ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΗ 5280  MERCEDES‐BENZ  285/70 R19.5    

140 

8  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  ΚΗΥ 7285  MERCEDES  315/80 R22.5     140 

9  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  KHY 7273  NISSAN  265/70 R19.5     100 

10  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  KHY 7214  IVECO MAGIRUS  295/80 R22.5    

200 

11  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  KHY 7172  IVECO MAGIRUS  315/80 R22.5    

140 

12  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  KHY 7161  IVECO MAGIRUS  315/80 R22.5    

140 

13  ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  KHY 7152  MAN  315/80 R22.5     160 

14  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 119023  NEW HOLLAND  16.9‐28  16 

60 

15  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 119022  NEW HOLLAND  440/80 R28  12 

60 

16  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 105736  NEW HOLLAND  18.4‐26  20 

60 

17  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 105736  NEW HOLLAND  12.5/80‐18  12 

  

18  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 105735  NEW HOLLAND  20.5 R25  20 

100 

19  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ‐ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 105732  NEW HOLLAND  18.4‐26  20 

60 

20  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ‐ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΜΕ 105732  NEW HOLLAND  12.5/80‐18  12 

  

21  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ    ΜΕ 97825  KOMATSU  10.00‐20  16  140 

22  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ME 74353  FIAT‐HITACHI  23.5‐25  20 

160 

23  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ME 70247  FIAT‐HITACHI  23.5‐25  20 

160 
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24  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 39328  KOMATSU  16.9‐28  16 
140 

25  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ‐ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 39328  KOMATSU  12.5/80‐18  12 
  

26  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  ME 119020  FIAT‐HITACHI  14.00/24  32 

160 

27  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  ME 97818  CATERPILLAR  14.00/24  32  190 

28  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  ME 91028  NEW HOLLAND  16.0/70‐20  16 

120 

29  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ  ME 74352  HBM‐NOBA  17.5‐25  28  75 

30  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ‐ 
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ‐ 

ΛΕΠΙΔΑ 
ΑΠΟΓΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ‐

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΣ 

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

ΜΕ 119032  DAIMLER BENZ ‐ 
SCMIDT 

335/80 R20    

160 

31  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ 39331  FOREDIL  14.5‐20  16  60 

32  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 7276  MAZDA  235/75 R15     100 

33  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7267  MAZDA  235/75 R15     100 

34  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7256  MAZDA  235/75 R15     100 

35  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7225  MITSUBISHI L 200  215/75 R16    

80 

36  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  KHY 7211  HYUNDAI MATRIX  175/65 R14    

60 

37  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  KHY 7209  HYUNDAI MATRIX  175/65 R14    

60 

38  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 7204  MITSUBISHI L 200  215/75 R16    

75 

39  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7163  MITSUBISHI L 200  205/80 R16    

80 

40  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 7150  MAZDA  205/80 R16     100 

41  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHY 7130  MAZDA  205/80 R16     80 

42  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHH 6836  NISSAN NAVARA  235/80 R16    

70 

43  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ2999  VOLKSWAGEN 
TARO 

205/80 R16    

75 

44  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  KHH 5264  NISSAN NAVARA  235/80 R16    

70 

 

 

                           Φιλλύρα, 1‐12‐2017                                                   Κομοτηνή  1‐12‐2017 

                                                                                                         Θεωρήθηκε  

 

Ο Συντάξας 

 

ΓΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
                                                              ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 122/2017    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1
ο 

Τεχνικές προδιαγραφές ‐ Σύνταξη προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών 
  

Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα και η χώρα 

προέλευσης των προσφερόμενων ανταλλακτικών. 

Οι   διαγωνιζόμενοι   μπορούν   να   καταθέσουν   προσφορά   για   οποιαδήποτε   ομάδα/ες   οχημάτων επιθυμούν , για 

οποιονδήποτε  συνδυασμό  αυτών  και  για  τους  κωδικούς  που  δεν  αντιστοιχούν  σε  συγκεκριμένη  ομάδα/ες  οχημάτων  ‐ 

μηχανημάτων έργων, αλλά αφορούν ανταλλακτικά, εξαρτήματα και είδη για το σύνολο των ομάδων.  

Η  προσφορά  θα  αναφέρει  ότι  τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  είναι  τα  γνήσια  που  προτείνει  ο  κατασκευαστής  του 

οχήματος  ή  της  υπερκατασκευής  για  το  οποίο  προορίζονται  (δεν  αφορά  τους  υποψηφίους  αναδόχους  για  την  ομάδα  των 

ελαστικών). 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό προσφέρει ανταλλακτικά τρίτου κατασκευαστή τα οποία 

προορίζονται  για  χρήση στα οχήματα,  μηχανήματα ή  τις  υπερκατασκευές  του Δήμου θα αναφέρει  στην  τεχνική προσφορά ότι 

εφόσον  αναδειχθεί  προμηθευτής  θα  καταθέσει  τιμοκατάλογο  ανταλλακτικών  της  εταιρείας  του  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  είναι 

τουλάχιστον πλήρης για την εκάστοτε ομάδα οχημάτων ή υπερκατασκευών για την οποία κατατίθεται. θα πρέπει να αποδείξει ότι 

τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται, προσκομίζοντας κατά περίπτωση 

επίσημη  βεβαίωση  του  κατασκευαστή  των  ανταλλακτικών,  ή  βεβαίωση  του  επίσημου  αντιπροσώπου  στη  χώρα  η  οποία  θα 

αναφέρει ότι τα προσφερόμενα  ανταλλακτικά τα είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.   

Στις προσφορές αυτές θα επισυνάπτεται κατάλογος  ‐ prospectus  του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσημου 

αντιπρόσωπου του στη χώρα.  

Τα  κατατιθέμενα  Prospectus,  η  παρουσία  των  οποίων  είναι  υποχρεωτική  για  τα  προσφερόμενα  είδη,  πρέπει  να 

επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.  

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών καθώς 

και του επίσημου εισαγωγέα τους στη χώρα µε την οποία αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο µε τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά  για  το  τρέχον  έτος  έτσι  ώστε  να  είναι  συνεπής  στις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στο  Δήμο.  (δεν  αφορά  τους 

υποψηφίους αναδόχους για την ομάδα των ελαστικών). 

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των 

αντίστοιχων οχημάτων. Απορρίπτονται όταν δεν είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των 

οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα 

των προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς. 

Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια 

εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων 

έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα µε τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο  μειοδότης  θα  πρέπει  να  αποδέχεται  µε  δήλωσή  του  η  οποία  θα  επισυνάπτεται  στην  προσφορά  του    ότι  τα 

προσφερόμενα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  θα  φέρουν  την  προαναφερόμενη  σήμανση.  Η  µη  απόδειξη  ύπαρξης  της 

σήμανσης  CE  για  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  αποτελεί  αιτία  δωρεάν  αντικατάστασης  τους  άμεσα  από  τον  μειοδότη.  Το 

πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το 

οποίο έχει εκδοθεί.  

Σε  κάθε  περίπτωση  κατά  την  οποία  πάψουν  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  να  ισχύουν  κάποιοι  από  τους  παραπάνω 

όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι  για  την ορθή σύνταξη  των προσφορών  τους βασιζόμενοι σε στοιχεία 

που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στα αμαξοστάσια του Δήμου.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
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δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.  

Λόγω  των πολλών  και  διαφορετικών βλαβών που δύναται  να  προκληθούν  σε  κάθε  όχημα  του Δήμου  έχει  προβλεφθεί 

κονδύλιο  για  κάθε ομάδα οχημάτων  και  υπερκατασκευών  χωρίς  όμως αυτό  να  είναι  δεσμευτικό.  Στο ποσό αυτό  εκτός από  το 

κόστος ανταλλακτικών περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε υλικό‐αλώσιμο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις απαιτούμενες επισκευές και 

ιδιόμορφες  κατασκευές  των  υπερκατασκευών  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  (από  σίδηρο,  χυτοσίδηρο,  αλουμίνιο  και 

ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άμεσα για την ολοκλήρωση τη επισκευής. Εάν κάποιος από τους 

όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους μειοδότες, ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει 

έκπτωτο. 

Άρθρο 2
ο 

Κυριότερα Μηχανικά Υποσυστήματα για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά 
Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι: 

Α. Οχήματα ( ΕΙΧ, φορτηγά, ημιφορτηγά, κλπ ) 

1.  Κινητήρας 

■ Καπάκι 

■ Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι 

■ Χιτώνια 

■ Κουζινέτα εκκεντροφόρου 

■ Οδηγοί βαλβίδων 

■ Έδρες βαλβίδων 

■ Φλάντζες, τσιμούχες 

■ Ελατήρια 

■ Αντλία πετρελαίου 

■ Αντλία νερού 

■ Ακροφύσια ψεκασμού 

■ Υπερσυμπιεστής 

Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ. 

2.  Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

■ Φουρκέτες 

■ Συγχρονιζέ 

■ Ρουλεμάν 

■ Γρανάζια 

■ Φλάντζες, τσιμούχες 

■ Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

■ Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

■ Σταυροίταχυτήτων 

■ Σταθερά ταχυτήτων κλπ 

3.  Συμπλέκτης 

■ Ανω τρόμπα συμπλέκτη 

■ Κάτω τρόμπα συμπλέκτη 

■ Σετ δίσκου συμπλέκτη, πλατώ και ρουλεμάν 

■ Δίσκος 

■ Πλατώ 

■ Φυσούνα κλπ 

4.  Σύστημα αναρτήσεων  

■ αμορτισέρ 
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■ σούστες‐ελατήρια 

■ μπρακέτα 

■ σινεμπλόκ κόντρες κλπ. 

5.  Σύστημα πέδησης 

■ Υλικά δικτύου αέρος 

■ Κεντρική βαλβίδα 

■ Φυσούνες τροχών 

■ Ρεγουλατόροι φρένων 

■ Δισκόπλακες 

■ Ταμπούρα 

■ Σιαγώνες φερμουίτ 

■ ρουλεμάν τροχών ‐ μουαγιέ 

■ τσιμούχες‐δαχτυλίδια κλπ 

6.  Εμπρόσθιο σύστημα 

■ ακραξόνιο 

■ πείρος ακραξονίου 

■ ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 

■ ρουλεμάν μουαγιέ 

■ τσιμούχες μουαγιέ 

■ ροδέλες 

■ ροδέλες μεταλλικές 

■ γλύστρες ‐ κουζινέτα 

■ τάπες πειροδακτυλίων 

■ γρασσαδοράκια 

■ Ακρόμπαρα μικρής ‐ μενάλης μπάρας 

■ Μηχανισμός διεύθυνσης 

■ Υδραυλική αντλία τιμονιού κλπ. 

7.  Αεροσυμπιεστής 

■ στρόφαλος 

■ ρουλεμάν 

■ ελατήρια κοφλέρ 

■ δακτυλίδια 

■ μπιέλες 

■ σετ ελατήρια 

■ σετ φλάντζες 

■ σκάστρα κοφλέρ 

■ σετ φλάντζες κοφλέρ 

■ σετ ελατήρια κοφλέρ 

■ βαλβίδα κοφλέρ 

■ χιτώνιο κοφλέρ 

■ φίλτρα κλπ 

8.  Διαφορικό 

■ Πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

■ Μειωτήρες ‐ ημιαξονίων 
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■ Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 

9.  Καμπίνα 

■ Αμορτισέρ κουβουκλίου 

■ Μπουκάλα ανύψωσης 

■ Αντλία ανύψωσης 

■ Πάτωμα καμπίνας 

■ Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί 

■ Καθίσματα αέρος 

■ Αφρολέξ , τελάρα, ελατήρια κατά περίπτωση . 

■ Μηχανισμοί βάσης καθίσματος 

■ Αρθρώσεις θυρών. 

■ Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων 

■ Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών 

■ Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. παρελκόμενα. 

■ Αλεξίνεμα ( παρμπρίζ ) διαφόρων τύπων και παρελκόμενα. 

 

 

Β. Μηχανήματα έργου 

1.  Κινητήρας 

■ Καπάκι 

■ Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι 

■ Χιτώνια 

■ Κουζινέτα εκκεντροφόρου 

■ Οδηνοί βαλβίδων 

■ Έδρες βαλβίδων 

■ Φλάντζες, τσιμούχες 

■ Ελατήρια 

■ Αντλία πετρελαίου 

■ Αντλία νερού 

■ Ακροφύσια ψεκασμού 

■ Υπερσυμπιεστής 

■ Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ 

2.   Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

■ Φουρκέτες 

■ Συνχρονιζέ 

■ Ρουλεμάν 

■ Γρανάζια 

■ Φλάντζες, τσιμούχες 

■ Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

■ Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

■ Σταυροί ταχυτήτων 

■ Τρικουβέρτο (torque converter) 

■ Εγκέφαλος ‐ αισθητήρες κλπ 
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3.   Υδραυλικά συστήματα 

■ Αντλία υδραυλικού 

■ Μπουκάλες 

■ Σετ τσιμούχες 

■ Μάκτρα 

■ Χειριστήρια 

■ Σωλήνες υψηλής πίεσης 

■ Ρυθμιστές πίεσης 

■ Ηλεκτροβαλβίδες / Αεροβαλβίδες κλπ 

4. Υποσυστήματα διαμόρφωσης γαιών 

■ Κουβάδες εμπρόσθιοι‐οπίσθιοι 

■ Δόντια κουβά 

■ Ακρολέπιδα 

■ Θωρακίσεις κουβά κλπ 

■ Νύχια τροχών 

 

    

Άρθρο 3ο  

Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά και αεροθάλαμοι  θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. 

Σχετικά βοηθήματα είναι η προδιαγραφή E.T.R.T.O.(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), και η Οδηγία 

92/23/EOK  και  2005/11/ΕOΚ/  16  Φεβρουαρίου  2005  ,  σχετικά  με  τα  ελαστικά  των  οχημάτων  με  κινητήρα  και  των 

ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν 

σήμερα. 

1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1 Κανονισμοί ‐ Οδηγίες 

Τα  υπό  προμήθεια  ελαστικά  θα  είναι  απολύτως  καινούργια,  αμεταχείριστα  ,  αρίστης  ποιότητας  χωρίς  κατασκευαστικά 

ελαττώματα ,σύγχρονης τεχνολογίας και δεν είναι από αναγόμωση. 

1.2 Κλιματολογικές συνθήκες 

‐Θερμοκρασία περιβάλλοντος από ‐10 °C έως +45 °C. 

‐Σχετική υγρασία 30% έως 90%. 

‐Μέση ετήσια βροχόπτωση 600‐700mm 

.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. 

2.2. Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) 

και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt) , οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή 

από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 

2.3. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των 

οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 

2.4 Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα ,για γενική χρήση. 

 

3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
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3.1 Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών από το προμηθευτή θα πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο  των  (06)  έξι  μηνών  από  την  ημερομηνία  παραγωγή  τους,  η  οποία  και  θα  αναγράφεται  ανάγλυφα  ή  έγλυφα  στο 

προφίλ των ελαστικών. 

3.2 Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή 

(επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), κ.λ.π. που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. 

3.3  Στα  πλευρικά  τοιχώματα  του  ελαστικού  θα  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. Οι  επισημάνσεις πρέπει  να 

έχουν αποτυπωθεί  κατά  την παραγωγή  τους  και  όχι  εκ  των υστέρων στο ήδη  τελικό προϊόν.  Ελαστικά στα οποία δεν θα  είναι 

ανάγλυφα ή  εγχάρακτα αποτυπωμένες οι  προβλεπόμενες σημάνσεις,  δεν θα γίνονται  δεκτά  κατά  την παραλαβή  τους από  την 

κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής. 

3.4. 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 . 

3.6 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά τους σχετικούς ελέγχους για τη τήρηση των παραπάνω όρων και το μακροσκοπικό 

έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, να προβεί στη τοποθέτηση τους και στην ανάλογη ζυγοστάθμιση τους. 

3.7 Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά  ,ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και ο χρόνος παράδοσης δεν θα 

ξεπερνά τις 5 μέρες μετά την παραγγελία της Υπηρεσίας. 

 

 

 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 

4.1  Η  πρώτη  ύλη  των  αεροθαλάμων,  όπου  αυτοί  απαιτούνται,  θα  είναι  από  φυσικό  ελαστικό  ή  συνθετικό  ή  μείγμα  αυτών 

πρόσφατης κατασκευής, όχι παλαιότερης των έξι (6) μηνών. 

4.2 Θα φέρουν βαλβίδα πληρώσεως αεροστεγή, με εξωτερικό κάλυμμα ευθεία ή κεκαμμένη, κατάλληλα και στερεά τοποθετημένη 

επ΄  αυτών.  Τα  περί  της  βαλβίδας  σημεία  των  αεροθαλάμων  θα  είναι  ενισχυμένα  δια  συγκολλημένου  επ'  αυτών  τεμαχίου 

ελαστικού. Κάθε αεροθάλαμος κατά την παράδοση, θα είναι επικαλυμμένος καλά με σκόνη συντήρησης και συσκευασμένος. 

4.3  Θα  προσαρμόζονται  κατάλληλα  στα  μεγέθη  των  ελαστικών  για  τα  οποία  προορίζονται,  και  θα  αναγράφεται  ανεξίτηλα 

τυπωμένα η ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής καθώς και το μέγεθος τους. 

4.4 Η όλη επεξεργασία και κατασκευή των αεροθαλάμων πρέπει να είναι, από κάθε άποψη άριστη, χωρίς κανένα ελάττωμα το 

οποίο θα επηρέαζε την εμφάνιση ή θα μίκραινε το χρόνο χρήσης τους. Επίσης όταν θα πρεσάρονται με αέρα και ελέγχονται με 

νερό  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζουν  διαρροές  ή  άλλο  ελάττωμα.  Τα  ανωτέρω  εφόσον  ζητηθούν  στην  παραγγελία  ελαστικά  με 

αεροθαλάμους. 

 

 

Αναλυτικά ζητούνται τα πιο κάτω ελαστικά: 

A/A  ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΙΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1  295/80 R 22.5      TEM  8 

2  315/80 R22.5     TEM  8 

3  285/70 R19.5     TEM  4 

4  16.9‐28  16  TEM  4 

5  18.4‐26  12  TEM  4 

6  12.5/80‐18  12  TEM  4 

7  20.5 R25  20  TEM  4 

8  10.00‐20  16  TEM  4 

9  23.5‐25  20  TEM  4 

10  14.00‐24  32  TEM  6 





Σελίδα - 86 - από 113 

 

11  16.0/70‐20  16  TEM  6 

12  17.5‐25  28  TEM  4 

13  335/80 R20     TEM  4 

14  235/75 R15     TEM  4 

15  215/75 R16     TEM  4 

16  175/65 R14     TEM  4 

17  205/80 R16     TEM  8 

18  235/80 R16     TEM  4 

         

         

         

 

Άρθρο 4ο 

Τεχνικές προδιαγραφές ‐ σύνταξη προσφορών για την εκτέλεση εργασιών επισκευής συντήρησης 

Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επισκευαστικής εργασίας ή τοποθέτησης / αντικατάστασης οποιουδήποτε 

ανταλλακτικού, ο ανάδοχος οφείλει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη νόμιμης εντολής επιθεώρησης και τη βεβαίωση αναγκαιότητας 

της  επισκευαστικής  εργασίας  ή  της  τοποθέτησης/αντικατάστασης    ανταλλακτικού  από  την  τριμελή  επιτροπή  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις της 3373/390/20‐3‐1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας. 

Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  έχει  την  κατάλληλη  ικανότητα  προς  πραγματοποίηση  της  αναγκαίας  εργασίας,  που  θα 

αποδεικνύεται είτε με την εκχώρηση αυτής της ιδιότητας από την επίσημη αντιπροσωπεία του οχήματος είτε με την επίδειξη της 

κατάλληλης άδειας εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών. 

Κατά  τη  διάρκεια  των  επισκευαστικών  εργασιών,  ο  ανάδοχος  οφείλει  στην  άμεση  κλήση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του 

δήμου σε περίπτωση που διαπιστώσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης και πρόσθετων επισκευαστικών εργασιών πέραν αυτών που 

του ανετέθησαν με την εντολή επισκευής και την βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να δεχθεί και να 

διευκολύνει τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την πορεία, την έκταση και την ποιότητα των επισκευαστικών 

εργασιών που πραγματοποιούνται. 

Όταν πρόκειται για τοποθέτηση ή αντικατάσταση κάποιου ανταλλακτικού θα πρέπει ο ίδιος ο ανάδοχος να το παραλάβει 

από τον προμηθευτή που θα του υποδεχθεί από την Υπηρεσία όταν αυτός θα είναι εντός ορίων του Δήμου ή από το αμαξοστάσιο 

του Δήμου όταν ο προμηθευτής θα είναι εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Τα ανταλλακτικά που θα παραλάβει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι καινούρια  (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο 

σχετικό πίνακα προϋπολογισμού), μέσα στην αυθεντική τους συσκευασία, σε άριστη κατάσταση και να είναι  κατάλληλα για το 

όχημα  στο  οποίο  προορίζονται  να  τοποθετηθούν.  Θα  πρέπει  να  είναι  εγκεκριμένα  από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία  του 

οχήματος και όχι απομίμηση αυτών. Για την διαπίστωση των ανωτέρω, ο ανάδοχος οφείλει να καλέσει τον αρμόδιο υπάλληλο του 

Δήμου προς διαπίστωση της καταλληλότητας και της κατάστασης του ανταλλακτικού πριν αυτό τοποθετηθεί επί του οχήματος. 

Κάθε ανταλλακτικό που θα παραλάβει ο ανάδοχος για να τοποθετήσει θα φέρει τη σήμανσης CE και θα συνοδεύεται από 

εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας για ένα τουλάχιστο έτος. 

Μόνο κατόπιν αποδεδειγμένης αδυναμίας του προμηθευτή προς εύρεση του αυθεντικού ανταλλακτικού και ύστερα από 

συνεννόηση  με  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου,  μπορεί  ο  ανάδοχος  των  εργασιών  να  προχωρήσει  σε  τοποθέτηση  άλλου 

ισάξιου  –  ισοδύναμου  ανταλλακτικού  για  το  οποίο  όπως  ισχύουν  τα  αναγραφόμενα  περί  εγγυήσεως  και  περί  ευθύνης  του 

αναδόχου που προαναφέρθηκαν. 

Σε περίπτωση που η τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού συνοδεύτηκε από απόρριψη παλαιοτέρου που βρισκόταν επί 

του  οχήματος,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  προβεί  στη  διαχείριση  του  ανταλλακτικού  και  των  συνοδεία  αυτού  κατά  περίπτωση 

μικροανταλλακτικών / αναλωσίμων / λιπαντικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απορρίψεως αυτών. 

Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  ακέραια  την  ευθύνη  για  τις  εργασίες  τις  οποίες  εκτέλεσε.  Σε  περίπτωση  αδικαιολόγητης 

αστοχίας  της  εργασίας  ή  /  και  των  ανταλλακτικών  που  τοποθετήθηκαν,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αποκαταστήσει  άμεσα  τις 

επισκευαστικές εργασίες και τα κατεστραμμένα εξαρτήματα ανταλλακτικά με καινούρια σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς καμία 

απολύτως αξίωση από μέρους του. 

Για κάθε επισκευαστική εργασία ή  τοποθέτηση – αντικατάσταση ανταλλακτικού,  ο ανάδοχος οφείλει στην καταχώρηση 

αυτού στο σχετικό βιβλίο μητρώου του οχήματος και στην έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών προς τον Δήμο. 
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Άρθρο 5ο 

Κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής 

Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές.  

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα  

1   Ρεκτιφιέ στροφάλου        

2   Εφαρμογή κουζινέτων        

3   Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων        

4   Πλάνισµα καπακιού        

5   Πλάνισµα κορµού κινητήρα        

6  
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών   
και εφαρμογή πείρων  

     

7   Αντικατάσταση χιτωνίων        

8   Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή        

9   Αλλαγή οδηγών βαλβίδων        

10   Αλλαγή εδρών βαλβίδων        

11   Φλάντζες τσιµούχες        

12   Ελατήρια        

13   Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων        

14   Ρύθµιση βαλβίδων        

15   Αλλαγή αντλία νερού        

16   Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου        

17   Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού        

18   Επισκευή υπερσυµπιεστή        

19   Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου        

20   Έλεγχος καυσαερίων        

23  
Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση,  
βαφή κινητήρα.  

     

 
  
2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων  

1   Αλλαγή φουρκέτες        

2   Αλλαγή συγχρόνιζε        

3   Αλλαγή ρουλεµάν        

4   Αλλαγή γραναζιών        

5   Επισκευή αργό γρήγορο        

6   Φλάντζες τσιµούχες        

7   Πρωτεύων άξονας κοµπλέ        

8   ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ        

9   Σταυροί ταχυτήτων        

10   Σταθερά ταχυτήτων        
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11   Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων        

 
 

     

3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη  

1   επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη        

2   επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη        

3   αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν        

4   ζεύγη φερµουίτ        

5   επισκευή δίσκου        

6   επισκευή πλατώ        

7   Αλλαγή φυσούνας        

 
  
4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων   
(σούστες , αποσβεστήρες κραδασµών)  

1   αλλαγή αµορτισέρ        

2   αλλαγή ‐ επισκευή σούστες        

3   αλλαγή µπρακέτα        

4   αλλαγή σινεµπλόκ        

5   αλλαγή κόντρες κλπ.        

 
5. Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης  

1   έλεγχος δικτύου αέρος        

2   έλεγχος κεντρικής βαλβίδας        

3   έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών        

4   έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων        

5   έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων        

6   έλεγχος ‐ αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ        

7   λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ        

8   τσιµούχες – δαχτυλίδια        

 
 6. Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος  

1   ακραξώνιο        

2   πείρος ακραξωνίου        

3   ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων        
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4   ρουλεµάν µουαγιέ        

5   τσιµούχες µουαγιέ        

6   ροδέλες        

7   ροδέλες µεταλλικές        

8   γλίστρες – κουζινέτα        

9   τάπες πηροδακτυλιών        

10   γρασσαδοράκια        

11   αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας        

12   έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης        

13   έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού        

14   έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως        

 
7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών  

1   στρόφαλος        

2   ρουλεµάν        

3   ελατήρια κόφλερ , σετ        

4   δακτυλίδια        

5   µπιέλες        

6   σετ ελατήρια        

7   σετ φλάντζες        

8   σκάστρα κόφλερ        

9   σετ φλάντζες κόφλερ        

10   σετ ελατήρια κόφλερ        

11   βαλβίδα κόφλερ        

12   χιτώνιο κόφλερ        

13   φίλτρα        

 
 
 8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού  

1   επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν        

2   επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – ηµιαξονίων        

3   φλάντζες τσιµούχες        
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9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστηµάτων  

1   Γενική επισκευή µίζας        

2   Αλλαγή µίζας        

3   γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου        

4   αλλαγή δυναµό        

5   Έλεγχος και επισκευή φωτισµού        

6   Αλλαγή φαναριών        

 
10. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας‐οχήµατος   

1   αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου        

2   αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης        

3   έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης        

4   αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας        

5   αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας        

6   αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας        

7   επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί        

8   επισκευή καθισµάτων αέρος        

9   αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση        

10   επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος        

11   αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα        

12   αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων        

13   επισκευή αρθρώσεων θυρών        

14   Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων        

15   Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών        

16   τσιµούχες στεγανοποίηση        

  
11.Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου  

1   Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου        

   
12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής  

1   Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής        
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1  Επισκευή και συντήρηση σασμάν  
   

 

1  Επισκευή A/C Οχημάτων     

 
 

1  Επισκευή Εξατμίσεων     

 

1  Επισκευές Ελαστικών εντός 
συνεργείου 

   

2  Επισκευές Ελαστικών εκτός 
συνεργείου 

   

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  είναι  δυνατόν  να  καταθέσουν  προσφορά  για  όλες  τις  κατηγορίες  συντηρήσεων  οχημάτων  και 
μηχανημάτων  έργων μαζί  ή  και  ανεξάρτητα  για  οποιαδήποτε από  τις  αντίστοιχες  ομάδες  ή  συνδυασμό  τους. Ως μέση ωριαία 
αποζημίωση  για  πάσης  φύσεως  εργασίες  επισκευών,  συντήρησης  ή  τοποθέτησης  ανταλλακτικών  ορίζεται  το  ποσό  των 
50€/ώρα.  Ως    ωριαία    αποζημίωση    ορίζεται    η    πραγματική    ώρα    απασχόλησης  του    κάθε  τεχνίτη    για  την  εκτελούμενη 
εργασία.  

Τα  ποσά  που  αναφέρονται  ανά  κατηγορία  συντήρησης  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  δεν  δεσμεύουν  το      Δήμο   
Αρριανών   στην   καθ'   ολοκληρία   διάθεσή   τους   ανά   κατηγορία   οχημάτων   και μηχανημάτων έργου.  

Η  διάθεση  και  κατανομή  των  προαναφερόμενων  ποσών  θα  γίνει  βάσει  των  πραγματικών  αναγκών  της  υπηρεσίας      οι   
οποίες   θα   εμφανιστούν   κατά   τη   διάρκεια   του   έτους   ,   δύναται   δε   ο   Δήμος Αρριανών να προχωρήσει σε αύξηση ή 
μείωση κωδικού ή /και κωδικών ανά ομάδα, κατά περίπτωση. 

 

                           Φιλλύρα, 1‐12‐2017                                                   Κομοτηνή  1‐12‐2017 

                                                                                                         Θεωρήθηκε  

 

Ο Συντάξας 

 

 

ΓΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

13. Επισκευή και συντήρηση σασμάν  

14. Επισκευές A/C Oχημάτων 

15. Επισκευές Εξατμίσεων 

16. Επισκευές Ελαστικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
                                                              ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 122/2017    

 

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο

  
Αντικείμενο 

      Η  παρούσα  γενική  συγγραφή  υποχρεώσεων  συντάσσεται  προκειμένου  ο  Δήμος  Αρριανών    να  προβεί  στην  προμήθεια 

ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και για την 

πραγματοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2018 . 

ΑΡΘΡΟ 2
ο

 
Ισχύουσες διατάξεις 

      Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας και της εργασίας υπάγονται στις διατάξεις:  
  

 Αποφ.  Υπ.  Προεδρίας  3373/390/20‐3‐75 &  την  τροπ/κή  της  4993/745/24‐4‐75  «Περί  καθορισμού  διαδικασίας  επισκευής, 

συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α 

& των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53».  

 Ν. 2286/95/τ.Α’/19 ‐ «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».  

 Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 

του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

 Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94. 

 Του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147Α’/08.08.2016)  “∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

 Του Ν. 3852/2010. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο

  
Συμβατικά στοιχεία 

 Συμβατικά στοιχεία είναι:  

α) Η διακήρυξη δημοπρασίας  

β) Παρούσα μελέτη‐ τεχνική περιγραφή (τεχνική έκθεση) 

γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

δ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

ε) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων   

     ΑΡΘΡΟ 4
ο

  
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος  της προμήθειας,  μετά  την  κατά  το  νόμο  έγκριση  του αποτελέσματος αυτής,  υποχρεούται  να προσέλθει  σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός καθορισμένης βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της διακήρυξης της παρούσας από την έγγραφη 

ειδοποίησή του, για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής.  

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια έως το τέλος του έτους ή 

μέχρι  εξαντλήσεως  του προϋπολογισμού  της. Μετά  την  παρέλευση  του  έτους  μπορεί  η  ισχύς  της  να παραταθεί,  εφόσον  είναι 

εφικτή ανάλογη τροποποίηση των σχετικών κωδικών ( Κ.Α. ) του προϋπολογισμού του Δήμου Αρριανών του έτους 2018. Επίσης 

για δικαίωμα παράτασης της σύμβασης έχει ισχύ ο Ν. 4412/2016 (άρθρο 132). 

Κατά τη διάρκεια  ισχύος της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα γίνεται τμηματική παράδοση και 

πληρωμή των ειδών της σύμβασης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που 

να καλύπτει το 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας του είδους (ομάδας ή ομάδων για τις οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος), χωρίς 

το Φ.Π.Α.  

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος από  το  χρόνο  διάρκειας  ισχύος  της  σύμβασης 

κατά δύο (2) μήνες. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η  εγγύηση  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική παραλαβή  του  είδους  (ομάδας  ή  ομάδων  εξοπλισμού)  και  ύστερα από  την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι εγγυητικές κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή  εγγυητικής  επιστολής  αναγνωρισμένης  Τραπέζης  ή  του  Ταμείου  Συντάξεων  Μηχανικών  και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ανταλλακτικών 

ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών 

οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών 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 αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε. 

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση 

της  υπηρεσίας  να  αντικαταστήσει  ολόκληρο  το  είδος  που  έχει  υποστεί  φθορά  και  η  οποία  δεν  οφείλεται  σε  κακή  χρήση.  Η 

αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο

 
Παράδοση ανταλλακτικών‐Παραλαβή υλικών 

Λόγω  του  ότι  τα  οχήματα  του  Δήμου  εκτελούν  κοινωφελές  έργο,  θα  πρέπει  οι  χρόνοι  παράδοσης  των  κοινών 

ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας και για αυτά τα 

οποία θα πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό από τους ανάδοχους το μέγιστο δέκα ημερών εκτός ιδιαιτεροτήτων. 

Ο Δήμος θα παραγγέλνει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται βάση των πραγματικών του αναγκών και στον πραγματικό 

χρόνο. Η προσωρινή παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την 

παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  επιτροπή  παραλαβής  προτείνει  την  τέλεια 

απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή ανταλλακτικών. 

Εφ’  όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με  τις  πιο πάνω προτάσεις  της  επιτροπής,  εντός  της υπό  της  ίδιας οριζόμενης 

προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών  , σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Μετά τη πάροδο του 

συμβατικού χρόνου εγγύησης, ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο

 
Ποιότητα υλικών. 

 Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια και άριστης ποιότητας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των 

προσφερομένων  ειδών  να  στέλνει  αυτά  κατά  την  κρίση  του  σε  οποιοδήποτε  εργαστήριο  για  εξακρίβωση  των  τεχνικών  τους 

χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προμηθευτών.  

ΑΡΘΡΟ 8
ο

 
Παράδοση εργασιών ‐ Παραλαβή εργασιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του μέσα να μεταφέρει το ακινητοποιημένο όχημα στο συνεργείο του και να το 

επισκευάσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών.  Εάν  δεν  είναι  δυνατή  η  επισκευή  μέσα  σε  χρόνο  πέντε  ημερών  τότε  θα  ενημερώνει  την 

αρμόδια επιτροπή η οποία θα εγκρίνει παράταση ή μη της παραπάνω περιόδου.   Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει αδικαιολόγητα 

την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ολόκληρο του ποσό δε  της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατά  τον  έλεγχο  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  εξετάζονται  αν  ανταποκρίνονται  απόλυτα  και  διαπιστώνονται  οι  τυχόν 

γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς επισκευής κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη επισκευή τους.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε διόρθωση των τυχόν 

πιο πάνω ελαττωματικών επισκευαστικών εργασιών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών 

ή τη μείωση του τιμήματος.  

ΑΡΘΡΟ 9
ο

 
Ποινικές ρήτρες ‐ Έκπτωση ανάδοχου 

 Ο  ανάδοχος  που  δεν  προσέρχεται  μέσα    στην  προθεσμία  που  του  ορίστηκε  να  υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση 

κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  ανάθεση  που  έγινε  στο  όνομα  του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που 

απορρέει από αυτήν. 
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Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό 

χρόνο. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

Φόροι‐τέλη 
      Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  βάσει  των  κειμένων  διατάξεων,  µε  όλους  τους  φόρους,  τα  τέλη  και  τις  κρατήσεις  που 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο

 
Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας ή της εργασίας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από 

κάθε παραλαβή των ανταλλακτικών ή της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Προσφερόμενη τιμή 

Για  κάθε  ομάδα  για  την  οποία  θα  υποβληθεί  προσφορά,  θα  κατατεθεί  οικονομική  προσφορά  που  θα  αναφέρει  το 

προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) για την ομάδα επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του κάθε 

είδους  οχήματος  και  μηχανήματος  έργου  που  περιλαμβάνεται  σ'  αυτή  και  το  ποσοστό  θα  είναι  ίδιο  για  την  προμήθεια 

ανταλλακτικών  και  την  εργασία  που  αφορά  την  ομάδα.  Δηλαδή  το  προσφερόμενο  ανά  ομάδα  ποσοστό  έκπτωσης  θα  είναι 

ενιαίο για κάθε ομάδα ανταλλακτικών και της αντίστοιχης ομάδας εργασιών.  

Ως  μέση  ωριαία  αποζημίωση  για  πάσης  φύσεως  εργασίες  επισκευών,  συντήρησης  ή  τοποθέτησης  ανταλλακτικών 

ορίζεται  το ποσό  των 50€/ώρα. Ως ωριαία αποζημίωση ορίζεται η πραγματική ώρα απασχόλησης  του  κάθε  τεχνίτη  για  την 

εκτελούμενη εργασία.  

Για τους κωδικούς δαπανών που αφορούν το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργων θα κατατεθούν οικονομικές 

προσφορές που θα αναφέρουν το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου των 

σχετικών ειδών – ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήματος και μηχανήματος έργου που περιλαμβάνεται σ' αυτή και το ποσοστό 

θα είναι ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης 

θα είναι κοινό για όλα τα ανταλλακτικά όλων των ειδών εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στην ομάδα εξοπλισμού για την οποία 

θα υποβληθεί προσφορά.  

Οι  οικονομικές  προσφορές  θα  είναι  σύμφωνες  με  τα  υποδείγματα  των  εντύπων  της  οικονομικής  προσφοράς  που 

ακολουθούν.  Το  κριτήριο  επιλογής  του  αναδόχου  για  κάθε  ομάδα  εξοπλισμού  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή,  που  αντιστοιχεί  στο 

μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % ανάλογα με τις κατατεθείσες προσφορές (εκτός των ομάδων που κριτήριο κατακύρωσης 

αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας). 

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  που  καταθέτει  προσφορά  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  πρέπει  υποχρεωτικά  να 

καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη ομάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. 

Όποιος καταθέτει προσφορά μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται.  

Εξαιρούνται οι ομάδες ηλεκτρικών συσσωρευτών.  

Όσον  αφορά  τις  ομάδες  ελαστικών,  ηλεκτρικών  συσσωρευτών  η  προσφερόμενη  τιμή  θα  εκφράζεται  σε  ευρώ  και  θα 

περιλαμβάνει  τις  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  και  κάθε άλλη  επιβάρυνση  για παράδοση  των  ειδών  έτοιμων,  ειδικά  για  τα  ελαστικά 

πλήρως  τοποθετημένων  και  ανάλογα  ζυγοσταθμισμένων  σε  κατάσταση  πλήρους  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας.  Η  τιμή  θα 

αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίδεται ανά μονάδα. 

 

 

                           Φιλλύρα, 1‐12‐2017                                                   Κομοτηνή  1‐12‐2017 

                                                                                                         Θεωρήθηκε  

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

ΓΚΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΤΕΥΔ  

 

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 θα αναρτηθεί ως αρχείο  .PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο,  ξεχωριστά 

ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.  

Η  ως  άνω  δήλωση  αναρτάται  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  προκειμένου  να  συντάξουν  οι 

οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

«Θα  υποβληθεί  και  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  πέρα  από  αυτό  του  συστήματος  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»  

Αφορά  μόνο  τους  υποψηφίους  αναδόχους  που  θα  υποβάλουν  προσφορά  με  ποσοστό 
έκπτωσης.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

                                                              ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π1 

Του προμηθευτή ………………………………………………………….., με έδρα………………………………., 
οδός……………………………………………………, αριθμός ………, τηλέφωνο………………………………., φαξ ……………………………….. 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού 
για την προμήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ του Δήμου Αρριανών για το έτος 2018», τους 
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά :
  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Π1 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ

1  20.6671.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
  1 

2  20.6671.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
  2 

3  30.6672.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    7 

4 
10.6671.01 

30.6671.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ‐
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 

  4 

5  30.6671.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    3 

6  30.6672.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ‐ΦΟΡΤΩΤΩΝ    5 

7  30.6672.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ    6 

8 

10.6671.01 

20.6671.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‐ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

  ΟΛΕΣ 

9 

10.6671.01 

20.6671.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
  ΟΛΕΣ 

10  10.6671.01  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‐ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    ΟΛΕΣ 
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20.6671.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΕΡΓΟΥ 

11 

10.6671.01 

20.6671.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ    ΟΛΕΣ 

12 

10.6671.01 

20.6671.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  ΟΛΕΣ 

 

Ημερομηνία …/…/2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή και ψηφιακή υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π2 

Του προμηθευτή ………………………………………………………….., με έδρα………………………………., 
οδός……………………………………………………, αριθμός ………, τηλέφωνο………………………………., φαξ ……………………………….. 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού 
για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ» του Δήμου Αρριανών για το έτος 2018», τους 
αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά : 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π2 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΠΩΣΗΣ   ΟΜΑΔΑ 

1  20.6263.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
Ίδιο με Π1  1 

2  20.6263.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
Ίδιο με Π1  2 

3  30.6264.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Ίδιο με Π1  7 

4  30.6263.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Ίδιο με Π1  3 

5 
10.6263.01 

30.6263.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ‐ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 

Ίδιο με Π1  4 

6  30.6264.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ‐ΦΟΡΤΩΤΩΝ 
Ίδιο με Π1  5 

7  30.6264.01 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΙΣΟΠΕΔΩΤΩΝ 
Ίδιο με Π1  6 

8 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

Ίδιο με Π1  ΟΛΕΣ 

9 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ίδιο με Π1  ΟΛΕΣ 

10 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

  ΟΛΕΣ 

11 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 
Ίδιο με Π1  ΟΛΕΣ 
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Ημερομηνία …/…/2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή και ψηφιακή υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10.6263.01 

20.6263.01 

30.6263.01 
30.6264.01 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ίδιο με Π1  ΟΛΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής (Από τραπεζικό ίδρυμα/ΕΤΑΑ)  

Α. Υπόδειγμα/Σχέδιο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

(στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο βάσει άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 
Ημερομηνία Έκδοσης………………….. 
Προς το Δήμο Αρριανών 
Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας, Φιλλύρα ΤΚ 69300 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ76. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των …………………………………………ΕΥΡΩ (και ολογράφως),  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..77  
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών, για τη συμμετοχή του/της/τους εις τον διενεργούμενο 
διαγωνισμό του Δήμου Αρριανών για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή 
των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αρριανών για το έτος 2018 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
………………Διακήρυξη 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………78 (χρόνος λήξης εγγυητικής) 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 

                                                            
76   Το  ύψος  της  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  καθορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  σε  συγκεκριμένο  χρηματικό 

ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ  (άρθρο 72 ν. 

4412/2016). 

77 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
78 Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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Β. Υπόδειγμα/Σχέδιο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο βάσει άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία Έκδοσης………………….. 
Προς το Δήμο Αρριανών 
Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας, Φιλλύρα ΤΚ 69300 
 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ79. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως και μέχρι του ποσού των …………………………………………ΕΥΡΩ (και 
ολογράφως), 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση  
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..80 / της σύμβασης, σύμφωνα με την αριθ. 25595/08-08-2017  
Διακήρυξη για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και 
μηχανημάτων Έργων του Δήμου Αρριανών για το έτος 2018. 

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη 
μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που 
μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………………81 (χρόνος λήξης εγγυητικής) 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
79 5,00% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
80 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται/ονται το τμήμα/τμήματα για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση 
81 Τουλάχιστον 2 μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΦΙΛΛΥΡΑ  /       / 201 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ              Αρ. πρωτ   

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ για το 2018 

Συμβατικού Τιμήματος …………………… € χωρίς Φ.Π.Α. 24%  

(Φ.Π.Α. ίσο με ………………….€)  

 

Στη ΦΙΛΛΥΡΑ σήμερα την  ….. / ….. / 201…, ημέρα …………….. οι υπογεγραμμένοι: 

1.  ο  ΑΜΕΤ  ΡΙΤΒΑΝ  Γεώργιος,  Δήμαρχος  Δήμου  ΑΡΡΙΑΝΩΝ  ενεργών  στην  περίπτωση  αυτή ως  νόμιμος 

εκπρόσωπος του Δήμου Αρριανών με ΑΦΜ: 800281919/Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και 

2. ο/η ………………………….,  νόμιμος εκπρόσωπος  της εταιρείας “………………………….”,  Στοιχεία Επιχείρησης 

………………………………………  

συμφωνούμε τα επόμενα, λαμβάνοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Την  αριθ.  ………/201  (ΑΔΑ:  ………..)  απόφαση  Δημάρχου  ΑΡΡΙΑΝΩΝ  περί  ορισμού  τριμελούς 

επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου. 

 Της αριθ. 122/2017 σχετικής μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές) του Τμήματος Τεχνικών Έργων που 

θεωρήθηκε από την Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής. 

 Το πρωτογενές αίτημα  που  καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) “17REQ002344427”. 

 Της  υπ'  αριθ.  129/2017  (ΑΔΑ:  7Χ6ΝΩΨΣ‐ΜΥΝ)  Α.Δ.Σ.  του  Δήμου  Αρριανών  για  την  έγκριση 

διενέργειας διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια.  

 Της υπ' αριθ. 103/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7Ν1ΜΩΨΣ‐ΞΒΥ) για την διάθεση της πίστωσης.  
 Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) “17REQ002409999”. 

 Της  υπ'  αριθ. 108/2017  (ΑΔΑ 6Σ2ΤΩΨΣ‐ΥΙ7)  Α.Ο.Ε.  για  την  έγκριση  μελέτης  και  καθορισμό  των 

όρων διακήρυξης 

 Την υπ’ αριθ. 16174/14‐12‐2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………..) για την Προμήθεια Ανταλλακτικών για 

την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ για το έτος 2018. 

 Το  από  …/…./2017  πρακτικό  Νο  1  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής/τεχνικών 

προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. 

 Την υπ’ αριθ. …./….‐……‐2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με  την οποία εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό. 

 Το  από ……/……/2017  πρακτικό  Νο  2 αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών  της  επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. 
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 Την υπ’ αριθ. …../…..‐……‐2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 

ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού. 

 Την με αρ. πρωτ. …../….‐…..‐2017 πρόσκληση υποβολής των απαραίτητων βάσει της διακήρυξης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Το από ….‐…..‐2017 πρακτικό Νο 3 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. 

 Την  υπ’  αριθ. ……/….‐…..‐2017  (ΑΔΑ: ……….)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ με την οποία κατακυρώνεται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

 Την οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

 Το  γεγονός  πως  δεν  πραγματοποιήθηκε  κατά  τη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  καμία 

ένσταση/προσφυγή. 

 Την αριθ. …………/2017 πράξη προσυμβατικού ελέγχου της επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

για το Ν. Ροδόπης. 

 Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 

παρ. 1 περιπτ. 42 του Ν. 4412/2016. 

 
 

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι: 

ΑΡΘΡΟ 1°‐ Αντικείμενο της σύμβασης 

Η παρούσα αφορά στην Προμήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων 

Έργων του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ για το έτος 2018 (συγκεκριμένα την ομάδα ……………..) 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

σχετικές  προδιαγραφές,  θα  έχουν  τις  ιδιότητες  και  τα  χαρακτηριστικά  που  προβλέπουν  οι  όροι  αυτοί 

καθώς και η προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ‐ Συνολική δαπάνη 

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα και με την προσφορά του προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προμήθεια ανέρχεται στο ύψος των : ………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

Αναλυτικότερα: 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. % 
ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

      ΣΥΝΟΛΟ         

CPV   
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Η Δαπάνη  της προμήθειας θα βαρύνει  τους προβλεπόμενους Κ.Α.  του προϋπολογισμού εξόδων 

έτους 2018 του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ. 

Οι  αναγραφόμενες  ποσότητες  είναι  οι  εκτιμούμενες  ως  μέγιστες  απαραίτητες  ποσότητες 

παράδοσης και είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα 

με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό 

τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.  

Σε περίπτωση όμως που ο Δήμος θέλει να προμηθευτεί όλη την ποσότητα του κάθε είδους που 

αναγράφεται  ανωτέρω,  τότε  ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  την  προμηθεύσει  με  βάση  τις 

προδιαγραφές της μελέτης και την οικονομική του προσφορά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3° ‐ Χρόνος ‐ Τόπος ‐ Τρόπος παράδοσης 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά, με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά 

του  ή  μισθωμένα  από  αυτόν  μεταφορικά  μέσα,  στο  αμαξοστάσιο  του  Δήμου  ή  στο  συνεργείο  που 

βρίσκεται  το όχημα –  μηχάνημα κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από κάθε 

βλάβη  ή  προληπτική  συντήρηση  του  κάθε  οχήματος,  ανάλογα  με  τις  προκύπτουσες  ανάγκες  των 

υπηρεσιών  για  τις  οποίες πραγματοποιήθηκε η προμήθεια  και  κατόπιν  εντολής  του φορέα,  η οποία θα 

συνοδεύει υποχρεωτικά το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο και σύμφωνα με την μελέτη και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του προμηθευτή.  

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 

η  παρούσα  σύμβαση.  Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (άρθρο 206 του Ν.4412/2016): 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 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 προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται  στο  συμβατικό  χρόνο  παράδοσης.  Η  απόφαση  παράτασης  εκδίδεται  εντός  ευλόγου 

χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

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 παράτασης του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

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. 

Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που υπογράψει τη σύμβαση να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες και να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ για την υλοποίηση 

της προμήθειας. Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους. 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης 

των  κοινών  ανταλλακτικών  να  είναι  πολύ  μικροί,  με  μέγιστο  τις  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  από  την 

επόμενη της παραγγελίας. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο ‐ Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου 

(άρθρα  208  και  221,  Ν.4412/2016).  Η  παραλαβή  θα  πραγματοποιηθεί  μέσα  στον  οριζόμενο  από  την 

σύμβαση  χρόνο.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ποιοτικός  και  ποσοτικός  έλεγχος  και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά  την  μακροσκοπική  εξέταση,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Μετά και από την 

μηχανική  εξέταση,  πρακτική  δοκιμασία,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  εκτός  από  το 

πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής  ‐  μακροσκοπικού  ελέγχου  και  πρωτόκολλο  οριστικής‐ποιοτικής 

παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β)  να  παραλάβει  το  υλικό  με  παρατηρήσεις  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το  κόστος  διενέργειας  των  ανωτέρω  ελέγχων  επιβαρύνει  τον  προμηθευτή.  Αν  η  επιτροπή 

παραλαβής παραλάβει την προμήθεια με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις 

που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το 

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

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

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

αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η 

παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  

Σε  αντίθετη  περίπτωση,  εφόσον  κριθεί  από  την  αρμόδια  κατά  περίπτωση  υπηρεσία  του φορέα 

που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  ότι  οι  παρεκκλίσεις  του  υλικού  επηρεάζουν  την  καταλληλότητά  του  και  δεν 

μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την 

επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή 

δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα 

πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016. 

Ο  Δήμος  θα  παραγγέλνει  τα  ανταλλακτικά  τα  οποία  χρειάζεται  βάση  των  πραγματικών  του 

αναγκών  και  στον  πραγματικό  χρόνο.  Η  προσωρινή  παραλαβή  των  ανταλλακτικών  θα  γίνεται  από  την 

οικεία  επιτροπή  παρουσία  του  αναδόχου.  Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις 

συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  επιτροπή  παραλαβής  προτείνει  την  τέλεια  απόρριψη  και 

αντικατάσταση των υπό παραλαβή ανταλλακτικών. 

Εφ’ όσον ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της υπό 

της  ίδιας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και 

για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 

χρησιμοποιείται  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  του  αναδόχου.  Μετά  τη  πάροδο  του  συμβατικού  χρόνου 

εγγύησης, ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή ειδών. 

Τα  ανταλλακτικά  θα  είναι  καινούρια  και  άριστης  ποιότητας.  Ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμα  να 

ελέγχει  τα  δείγματα  των  προσφερομένων  ειδών  να  στέλνει  αυτά  κατά  την  κρίση  του  σε  οποιοδήποτε 

εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προμηθευτών. 
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Εάν δεν  είναι  δυνατή η  επισκευή μέσα σε  χρόνο πέντε ημερών  τότε θα  ενημερώνει  την αρμόδια 

επιτροπή η οποία θα εγκρίνει παράταση ή μη της παραπάνω περιόδου.  Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει 

αδικαιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί 

έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ολόκληρο  του  ποσό  δε    της  εγγυήσεως  καταπίπτει 

υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατά  τον  έλεγχο  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  εξετάζονται  αν  ανταποκρίνονται  απόλυτα  και 

διαπιστώνονται οι τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς επισκευής κάποιας βλάβης που 

υπέστησαν κατά τη επισκευή τους.  

Εάν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του 

σε διόρθωση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών επισκευαστικών εργασιών δικαιούται ο Δήμος κατά την 

κρίση  του  να  προβεί  στην  απόρριψη  των  ειδών  ή  τη  μείωση  του  τιμήματος.  Κατά  τη  διάρκεια  των 

επισκευαστικών εργασιών, ο προμηθευτής οφείλει στην άμεση κλήση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου 

σε  περίπτωση  που  διαπιστώσει  την  αναγκαιότητα  εκτέλεσης  και  πρόσθετων  επισκευαστικών  εργασιών 

πέραν αυτών που του ανετέθησαν με την εντολή επισκευής και την βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής. 

Επίσης ο προμηθευτής οφείλει να δεχθεί και να διευκολύνει τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου  για  την  πορεία,  την  έκταση  και  την  ποιότητα  των  επισκευαστικών  εργασιών  που 

πραγματοποιούνται. 

Τα ανταλλακτικά που θα παραλάβει ο προμηθευτής θα πρέπει  να  είναι  καινούρια  (εκτός  και  εάν 

ορίζεται  διαφορετικά  στο  σχετικό  πίνακα  προϋπολογισμού  της  μελέτης),  μέσα  στην  αυθεντική  τους 

συσκευασία,  σε  άριστη  κατάσταση  και  να  είναι  κατάλληλα  για  το  όχημα  στο  οποίο  προορίζονται  να 

τοποθετηθούν. Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία του οχήματος και όχι 

απομίμηση  αυτών.  Για  την  διαπίστωση  των  ανωτέρω,  ο  προμηθευτής  οφείλει  να  καλέσει  τον  αρμόδιο 

υπάλληλο του Δήμου προς διαπίστωση της καταλληλότητας και της κατάστασης του ανταλλακτικού πριν 

αυτό τοποθετηθεί επί του οχήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ‐ Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη ο προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, προσκόμισε εγγυητική επιστολή ποσού, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Ο προμηθευτής προσκόμισε την αριθ. ……./……….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 

……………….. € από …………………. η οποία λήγει την ………………………... 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Στη  παρούσα  σύμβαση  ο  προμηθευτής  εγγυάται  ότι  τα  προσφερόμενα  είδη  είναι  σύμφωνα  με 

τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν 

οι όροι αυτοί, κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος. 

Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου 

προϊόντος και αποστολής στο δήμο  του νέου είδους σε αντικατάσταση  του ακατάλληλου,  θα βαρύνουν 

τον  προμηθευτή.  Αν  ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  με 

όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες.  Ο  Προμηθευτής  θα  εγγυηθεί  ότι  η  προσφερόμενη  προμήθεια  θα  είναι 

σύμφωνα με τη μελέτη.  

Ο  χρόνος  εγγύησης  μετά  την  πάροδο  του  οποίου  διενεργείται  η  οριστική  παραλαβή  των  υπό 

προμήθεια  ανταλλακτικών  ορίζεται  κατ’  ελάχιστο  σε  δώδεκα  (12)  μήνες.  Κάθε  βλάβη  που  θα 

παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή 





Σελίδα - 107 - από 113 

 

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  αλλά  και  την  αποκατάσταση  γενικότερα  της  όποιας  φθοράς  αυτό 

προξένησε. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

ύστερα από σχετική  ειδοποίηση  της  υπηρεσίας  να αντικαταστήσει  ολόκληρο  το  είδος που  έχει  υποστεί 

φθορά  και  η  οποία  δεν  οφείλεται  σε  κακή  χρήση.  Η  αντικατάσταση  θα  πρέπει  να  γίνεται  σε  πέντε  (5) 

ημερολογιακές μέρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ‐ Τρόπος πληρωμής ‐ κρατήσεις 

Η  συμβατική αξία  των  ειδών  θα πληρώνεται  στον  προμηθευτή  τμηματικά,  μετά  την  εκάστοτε 

παραλαβή  τους,  με  την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής,  που θα συνοδεύεται από  τα νόμιμα 

δικαιολογητικά.  

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου 

και  αφού  υπογραφούν  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  από  την  αρμόδια 

Επιτροπή.(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016). 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μόνον κατόπιν συνεννόησης με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

Αρριανών.  Η  πληρωμή  θα  γίνεται,  με  την  έκδοση  εντάλματος  πληρωμής,  μετά  την  υποβολή  του 

αντίστοιχου  τιμολογίου,  με  την  έκδοση  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  οριστικής  ποσοτικής  ‐  ποιοτικής 

παραλαβής  από  την  αρμόδια  επιτροπή,  όπως  κάθε  φορά  αυτή  ισχύει  και  ύστερα  από  τον  έλεγχο  του 

εντάλματος  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  Επιτρόπου  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου.  Επίσης  τον  προμηθευτή 

βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές φόρος εισοδήματος κλπ. 

Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την  αναθέτουσα  αρχή 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου 

ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5  της παρ.  Ζ  του Ν. 4152/2013  (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7  της  16ης  Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις 

εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. 

Τον προμηθευτή 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 στη παρούσα. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α)  Κράτηση  0,06%  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 (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 

του άρθρου 375 του Ν. 4412/16). 

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 82. 

                                                            
82  Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ)  Παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  (4,00%)  επί  του  καθαρού  ποσού  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου  64  του  Ν.  4172/13  (ΦΕΚ  167  Α/23‐7‐2013):  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε  ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%  και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14). 

ε)  Για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών  της  ΑΕΠΠ  (Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών), 

επιβάλλεται  κράτηση  ύψους  0,06%  επί  όλων  των  συμβάσεων  που  υπάγονται  στο  Ν.  4412/2016, 

ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η απόφαση 

του πέμπτου εδαφίου  είναι η  κοινή απόφαση  των Υπουργών Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικών με  την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με  το χρόνο,  τον  τρόπο και  τη 

διαδικασία  κράτησης  των  ως  άνω  χρηματικών  ποσών,  καθώς  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  θέμα  για  την 

εφαρμογή  της  κράτησης.  Η  απόφαση  αυτή  εκδόθηκε  και  είναι  η ΚΥΑ  1191/14.03.2017  (ΦΕΚ 

969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

στ) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή του 

προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ‐ Προβλεπόμενες ρήτρες ‐ Έκπτωτος 

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. 

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 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 

προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία  της  οριστικής  παραλαβής  της  νέας  ποσότητας.  Η  προθεσμία  αυτή  μπορεί  να  παραταθεί 

ύστερα από  αίτημα  του  προμηθευτή,  που  υποβάλλεται  απαραίτητα  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν 

από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 

πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  συγκεκριμένης  ποσότητας.  Αν  παρέλθει  η 

προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε  την απορριφθείσα 

ποσότητα,  ο  φορέας  μπορεί  να  προβεί  στην  καταστροφή  ή  εκποίηση  της  ποσότητας  αυτής,  κατά  τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Με απόφαση  του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,  ύστερα από  γνωμοδότηση  του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή  τους,  με  την  προϋπόθεση  ο  προμηθευτής  να  καταθέσει  χρηματική  εγγύηση  που  να 

καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (Άρθρο 213 Ν.4412/2016). 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου  οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου : 

α) στην περίπτωση της 5ης παραγράφου του 105 άρθρου του Ν. 4412/2016, 
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β)  σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών,  εφόσον δε φόρτωσε,  παρέδωσε ή αντικατέστησε  τα 

συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκεύασε  ή  συντήρησε  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 206 άρθρο του Ν. 4412/2016, 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (204 άρθρο του Ν. 4412/2016). 

Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση, 

επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 

εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του 

αναδόχου  από  το  σύνολο  των  συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο 

πεδίο  εφαρμογής  του  Ν.  4412/2016  κατά  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  74  άρθρο.  Κατά  τα  λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του 203 άρθρου του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ‐ Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια από την 01/01/2018 (ή την ημερομηνία υπογραφής της σε 

μεταγενέστερο χρόνο) έως την 31/12/2018. 

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 201 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  του  Ν.  4412/2016,  η  οποία 

συνεπάγεται  αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης εκτός Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ‐ Ανωτέρα Βία 

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους 

υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας  βίας.  Ο 

Προμηθευτής,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης  υποχρεώσεών  του  σε  γεγονός  που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα  του Προμηθευτή,  διαφορετικά,  με  την  πάροδο άπρακτης  της  προθεσμίας,  τεκμαίρεται  αποδοχή 

του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ‐ Καταγγελία και λύση της σύμβασης 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 

από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου 

και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  

Τροποποίηση  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  γίνεται  μόνον  με  μεταγενέστερη  γραπτή  και 

ρητή  συμφωνία  των  μερών  χωρίς  την  μεταβολή  του  συνολικού  οικονομικού  αντικειμένου,  ύστερα  από 

γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  και  στο  μέτρο  μόνο  που  δεν  υπάρχει  υπέρβαση  των  ανά  είδος 

ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας δαπάνης. 





Σελίδα - 110 - από 113 

 

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή 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. 

Αντίστοιχα,  ο  δήμος,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  καταγγέλλει 

υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση 

της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (A' 115). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ‐ Εφαρμοστέα νομοθεσία ‐ Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών 

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, β) οι όροι της 

παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216). 

Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  και  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για 

εξωδικαστική  επίλυση  των διαφορών  τους  για  κάθε διαφορά που  τυχόν θα προκύψει  στις  μεταξύ  τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην 

αρμόδια Δικαστήρια σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  φιλική  διευθέτηση  των  διαφορών  που  ενδεχόμενα  να  αναφύονται 

μεταξύ  τους,  μέσω  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  ΑΡΡΙΑΝΩΝ,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

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

των  όρων  των  άρθρων  περί  κήρυξης  φορέα  εκπτώτου  και  κυρώσεων,  χρόνου  παράδοσης  υλικών, 

απόρριψης  συμβατικών  υλικών,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την 

ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν 

επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ‐ Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις  υποδείξεις  του  Δήμου.  Ο  προμηθευτής  είναι  υπεύθυνος  για  την  καλή  και  ασφαλή  λειτουργία  των 

οχηµάτων  ή  µηχανηµάτων  που  επισκεύασε  και  υποχρεούται  στην  χωρίς  χρέωση,  άµεση  επισκευή  του 

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

χρονικών ορίων της εγγύησης.  

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται την διαθεσιµότητα καθηµερινά των οχηµάτων/µηχανηµάτων 

της  οµάδας  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  70%.  Τουλάχιστον  το  70%  των  οχηµάτων/µηχανηµάτων  της  κάθε 

οµάδας  θα  είναι  επισκευασµένα/συντηρηµένα  και  έτοιµα  προς  ασφαλή  κυκλοφορία.  Στο  ποσοστό  των 

οχηµάτων που πιθανόν να µη µπορούν να χρησιµοποιηθούν (30%) δεν θα περιλαµβάνονται οχήµατα µε 

µικρές βλάβες µε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή τρίτων. 

Τα  υλικά  και  ανταλλακτικά  που  θα  χρησιµοποιηθούν  θα  πρέπει  να  είναι  τα  γνήσια  που 

χρησιµοποιεί  ο  κατασκευαστής  του  οχήµατος  ή  εφάµιλλα  αυτών  (κατά  την  έννοια  των  Εθνικών  και 
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Ευρωπαϊκών Κανονισµών όπως θα  ισχύουν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού)  και άριστης ποιότητος. Ο 

προμηθευτής  µε  την  σύµφωνη  γνώµη  της  αρµόδιας  Επιτροπής  (εγγράφως),  µπορεί  να  χρησιµοποιήσει 

µεταχειρισµένα ανταλλακτικά µόνον όταν αποδεδειγµένα είναι αδύνατη η εξεύρεση καινούριων από το 

ελεύθερο  εµπόριο  ή  για  λόγους  κατεπείγουσας  ανάγκης  επισκευής  η  οποία  καθυστερεί  λόγω  της 

αναµονής εισαγωγής των απαραίτητων ανταλλακτικών. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής θα πρέπει να 

εγγυάται για την εργασία του όπως προβλέπεται στη σχετική µελέτη.  

Ο προμηθευτής αν  χρειαστεί,  αναλαµβάνει µε δικά  του  έξοδα και  χωρίς  καµία  επιβάρυνση  του 

∆ήµου,  τη µεταφορά  (περισυλλογή)  του οποιουδήποτε ακινητοποιηµένου οχήµατος από  το σηµείο που 

θα του υποδειχτεί µέχρι το συνεργείο του για επισκευή.  

Ο  προμηθευτής µέχρι  την  παράδοση  του  κάθε  οχήµατος,  που  αναλαµβάνει  να  επισκευάσει  σε 

συνεργείο του, ευθύνεται για οτιδήποτε συµβεί σε αυτό (πλαίσιο, µηχανικό µέρος, υπερκατασκευή κ.λ.π.) 

και  οφείλει  να  ενηµερώνει  γραπτώς  την  αρµόδια  υπηρεσία  του  ∆ήµου  για  τυχόν  στοιχεία  του  που 

χρειάζονται αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς.  

Όσον  αφορά  στα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  αυτά  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από 

πιστοποιητικό  CE,  εκτός  αν  κάποια  εξ  αυτών  εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  από  τις  αντίστοιχες 

οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα µε 

τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Σε  κάθε  περίπτωση  ισχύουν  και  οι  υποχρεώσεις  του  προμηθευτή,  που  αναφέρονται  στην 

∆ιακήρυξη και στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν 

θεσπισθεί  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. 

Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Εάν  ο  Προμηθευτής  προβεί  σε  μεταβίβαση  ή  εκχώρηση 

χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  τελευταία  δικαιούται,  χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

Το  κείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  διαβάσθηκε  και  βεβαιώθηκε  από  τους  δύο 

συμβαλλόμενους  που  υπέγραψαν  τέσσερα  (4)  όμοια  πρωτότυπα  αυτής,  από  τα  οποία  τρία  (3) 

παρέμειναν στο Δήμο ΑΡΡΙΑΝΩΝ και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

                   (σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

     ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Ορισμοί 

Προς  κατανόηση  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης,  δίδονται  οι  παρακάτω  ορισμοί  για  τους 

εξής όρους: 

 «Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος ΑΡΡΙΑΝΩΝ. Ο δήμος ΑΡΡΙΑΝΩΝ είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια 

και αξιολόγηση του διαγωνισμού. 

 «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»:  Ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη 

σύναψη δημοσίων  συμβάσεων  και  συμβάσεων,  με  τη  χρήση  και  εφαρμογή  Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

 «Διαδικτυακός  τόπος  ή  ηλεκτρονική  πύλη  ΕΣΗΔΗΣ»:  Διαδικτυακός  Τόπος  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στoν οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με 

την  ονομασία  στο  διαδίκτυο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»  (και  με  λατινικούς  χαρακτήρες  «PROMITHEUS»)  και  με 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

 «Ενδιαφερόμενος/Οικονομικός Φορέας»: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Δημόσιος Φορέας ή 

ένωση  αυτών  των  προσώπων  ή/και  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  των  προσωρινών  συμπράξεων 

επιχειρήσεων,  που  προσφέρει  στην  αγορά  εκτέλεση  εργασιών  ή/και  έργου,  προμήθεια  προϊόντων  ή 

παροχή υπηρεσιών που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία. 

 «Υποψήφιος»:  το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  η  ένωση  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλει 

προσφορά. 

 «Επιτροπή  Διαγωνισμού»:  Η  Επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  γνωμοδότησης  και 

αξιολόγησης  των  προσφορών,  είναι  αρμόδια,  για  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  την 

γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς 

και την εισήγηση‐πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ, δηλαδή την αναθέτουσα 

αρχή,  για  την  έγκριση  των  πρακτικών  και  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  του  συγκεκριμένου 

διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016). 

 «Επιτροπή  Ενστάσεων»:  Η  Επιτροπή  που  είναι  αρμόδια  για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων 

ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, τα μέλη της οποίας είναι 

διαφορετικά από της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016). 

 «Προσφορά»:  η  προσφορά  που  θα  υποβάλλουν  οι  υποψήφιοι  στο  πλαίσιο  του  παρόντος 

διαγωνισμού,  και  η  οποία  περιλαμβάνει  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  την  τεχνική  προσφορά  και  την 

οικονομική προσφορά. 

 «Πιστοποιημένοι  οικονομικοί φορείς  ‐  χρήστες  του συστήματος»:  η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 

τους  οικονομικούς  φορείς  του  άρθρου  2  περ.  11  του  ν.  4412/16.  Οι  χρήστες  αυτοί  έχουν  ελεγχόμενη 

πρόσβαση  σε  στοιχεία  ενδιαφέροντός  τους  σχετικά  με  τους  διαγωνισμούς  για  τους  οποίους  έχουν 

υποβάλει  προσφορά.  Κάθε  οικονομικός  φορέας  έχει  πρόσβαση  μόνο  στα  δικά  του  στοιχεία  και  στα 

στοιχεία των διαγωνισμών που συμμετέχει. 

 «Υπεύθυνη  Δήλωση»: πρόκειται  για  την  Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986,  ή  σε  περίπτωση 

αλλοδαπού  υποψηφίου  κείμενο  ανάλογης  αποδεικτικής  αξίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  χώρας 

προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από 

ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες την υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ενώ 

η  ημερομηνία  σύνταξης  τους  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  προγενέστερη  της  ημερομηνίας  ανάρτησης  της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Δεν απαιτείται η ημερομηνία της Υ.Δ. να είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία 

της ψηφιακής υπογραφής. 

 «Σύμβαση»:  όπου  στην  παρούσα  διακήρυξη  αναφέρεται  ο  όρος  σύμβαση,  νοείται  η  κάθε 
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επιμέρους  σύμβαση που θα υπογράψει  ο/οι  μειοδότης/ες  με  τις  αναθέτουσες αρχές,  για  το  τμήμα  της 

προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθεμία απ' αυτές. 

 «Τ.Ε.Υ.Δ.»:  πρόκειται  για  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986 

(Α'75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των  πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες 

αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  πληροί  τις  ακόλουθες 

προϋποθέσεις κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες 

σύναψης Δημοσίων συμβάσεων: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για 

τις οποίες οι οικονομικοί φoρείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους 

αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84. 

 




