
                                                                   

                                                                

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ο Δήμαρχοσ Χερςονήςου Νομοφ Ηρακλείου, προκθρφςςει Δημόςιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
Διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ με αντικείμενο τθν υπθρεςία με τίτλο : «υντήρηςη οχημάτων, 
μηχανημάτων, δικφκλων ζτουσ 2021», προχπολογιςμοφ: 250.350,00 €, που κα διεξαχκεί ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του Ν.4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Επωνυμία ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡ ΒΑΗ ΓΟΤΡΝΩΝ 

Πόλθ ΓΟΤΡΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 70014 

Χϊρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL43 

Σθλζφωνο 2813404635 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  promithies @hersonisos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΟΤΑΚΗ ΣΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
2813404635) 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.hersonisos.gr 

 

Η διαδικαςία τησ ανάρτηςησ του διαγωνιςμοφ θα διενεργηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του 
Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τησ Διαδικτυακήσ 
πφλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτήματοσ, ςτισ 31/08/2021. 
 
υςτημικόσ Αριθμόσ Διαγωνιςμοφ 138347 
Ημερομηνία και ώρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορών: 31/08/2021 και ώρα 17.00.   
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των προςφορών: 16/09/2021 και ώρα 17.00. 
 
Η ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορών θα γίνει ςτισ 22/09/2021 και ώρα 11:00 πμ. 
 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο φςτθμα. 
 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3  του άρκρου 6 του Ν. 4155/13 και ςτο άρκρο 6 τθσ ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικζσ 
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λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
το διαγωνιςμό μποροφν να λάβουν μζροσ αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι 
αλλοδαπά, ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, με ιδία 
παρουςία ι με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, που αςκοφν το επάγγελμα τθσ περιγραφόμενθσ 
εργαςίασ και αποδεδειγμζνα λειτουργοφν νόμιμα, διακζτουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό αλλά και 
τθν τεχνογνωςία για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  
 
Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε..Η.Δ.Η..-
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. 
 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.2.2.1 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. 
 
Η Προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου, ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.hersonisos.gr και ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ.. 
 
Λεπτομζρειεσ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν του διαγωνιςμοφ δίνονται από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Διμου, ιτοι από τθν Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ & Αγροτικισ Παραγωγισ και από το 
Σμιμα  Προμθκειϊν και οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ. Αρμόδιοι υπάλλθλοι: για κζματα διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ Ελζνθ Μανουςάκθ τθλ. 
2813404635, για πλθροφορίεσ Σεχνικϊν Θεμάτων οφία Τφαντι τθλ. 2897340054 
 
Η Περιλθπτικι διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N.4412/2016. Σα ζξοδα 
δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 
 
  Ο Δήμαρχοσ 

 
 
Ιωάννησ ζγκοσ  

 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Σμιμα Προμθκειϊν του Διμου 

2. Φ.Β3 
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

ΔΕΙΟΠΡΑΖΑ ΑΚΟΖΗΣΟΤ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟΤ ΓΖΑ 

ΣΕΚ ΤΠΕΡΓΖΑ ΙΓ ΣΖΣΘΟ : «ρμηήοηζη ξςημάηωμ, 

μηςαμημάηωμ, δικύκλωμ έηξρπ 2021» 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 250.350,00  ΕΤΡΩ 

ΜΕΛΕΣΗ ΔΠΕ07/2021 

CPV: 50500000-0, 34350000-5 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΕΙΟ ΥΓΡΟΚΕΟΤ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997579272 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΩΘΝ ΑΜΕΙΚΑΝΙΚΛΘ ΒΑΣΘ ΓΟΥΝΩΝ 

Ρόλθ ΓΟΥΝΕΣ ΘΑΚΛΕΙΟ ΚΘΤΘΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 70014 

Χϊρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS3 EL43 

Τθλζφωνο 2813404635 

Φαξ  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@hersonisos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 ΕΛΕΝΘ ΜΑΝΟΥΣΑΚΘ ,ΣΟΦΙΑ ΥΦΑΝΤΘ  

ΤΘΛ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2813404635, 
2897340054 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.hersonisos.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6Διμοσ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Ο.Τ.Α.) 7 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 9  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ10 

                                                           
1
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του 
ν. 4412/2016   

5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

8
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): http://www.hersonisos.gr  

http://www.hersonissos.gr/press-release/contests  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ11 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Χερςονιςου. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τισ με Κ.Α.: 10.6263.0003, 10.6671.0002, 20.6263.0002, 25.6263.0002, 30.6263.0002, 
30.6264.0002 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του Φορζα 12  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί οι με αρικμ. αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 450/2021 
(ΑΔΑΜ21REQ008673764, ΑΔΑΩΞΒΚΩΘΜ-ΒΜΡ), 449/2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008673640, ΑΔΑ:6Ρ1ΞΩΘΜ-ΒΨΜ), 
448 (ΑΔΑΜ:21REQ008673454, ΑΔΑ:ΩΘΘ7ΩΘΜ-0ΛΛ), 447/2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008673264, ΑΔΑ:6ΣΚΜΩΘΜ-
2Δ8) 446/2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008672573, ΑΔΑ:6Θ9ΓΩΘΜ-Α1Ν), 445/2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008672222, 
ΑΔΑ:9ΞΨΨΩΘΜ-59Δ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 
2021 και ζλαβε α/α 1 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του 
φορζα Διμοσ Χερςονιςου.13 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  το οποίο περιγράφεται ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ είναι θ υπθρεςία με 
τίτλο «Συντιρθςθ οχθμάτων, μθχανθμάτων, δικφκλων ζτουσ 2021».               

Θ παροφςα υπθρεςία/προμικεια αφορά πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ και 
αντικατάςταςθσ φκαρμζνων ι κατεςτραμμζνων τμθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαραιτιτων 
ανταλλακτικϊν, ςε εξωτερικά ςυνεργεία, όλων των οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου (φορτθγϊν, 
απορριμματοφόρων, υδροφόρων), μθχανθμάτων (καλακοφόρων, ςαρϊκρων, φορτωτϊν κλπ), 
υπερκαταςκευϊν, λεωφορείων, επιβατικϊν οχθμάτων, θμιφορτθγϊν και μθχανάκια (υφιςτάμενων αλλά 
και τυχϊν νζων που κα προμθκευτεί ο διμοσ εντόσ του ζτουσ), που δεν μποροφν να γίνουν ςτο ςυνεργείο 
του Διμου, από το εξειδικευμζνο προςωπικό του, κακϊσ ςτελεχϊνεται από ζνα μόνο μθχανικό οχθμάτων. 
Κακϊσ τα οχιματα του Διμου Χερςονιςου είναι διαφόρων τφπων, ετϊν κυκλοφορίασ και τεχνολογιϊν 
απαιτείται ποικίλοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ και επαρκζσ ειδικευμζνο προςωπικό για τθν ςυντιρθςθ και 

                                                                                                                                                                                                  
10

 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

11
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ.η  του άρκρου 53 

του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
12

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

13
        Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, 

οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ 
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου 
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ 
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου απαιτείται, και 
αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι άκυρεσ, 
εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 
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επιςκευι τουσ. Με αυτά τα δεδομζνα θ ανάκεςθ ςε εξωτερικό/α ςυνεργείο/α είναι απολφτωσ αναγκαία, 
προκειμζνου να ςυντθρείται με επάρκεια ο ςτόλοσ των οχθμάτων/ μθχανθμάτων για να μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτθν επιτζλεςθ βαςικϊν λειτουργιϊν του Διμου. 

Τα μθχανοκίνθτα του Διμου ανικουν ςτισ τζςςερισ Υπθρεςίεσ του και κινοφνται κατόπιν ςχετικϊν 
εντολϊν που εκδίδονται από το γραφείο κίνθςθσ του Διμου. Το αντικείμενο των εργαςιϊν για το ζτοσ 2021 
ςυνίςταται ςτθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των οχθμάτων, μθχανθμάτων & δικφκλων και αφορά τισ πάςθσ 
φφςθσ εργαςίεσ επιςκευισ, τα τακτικά service λόγω ςυμπλιρωςθσ χλμ, τθν επιςκευι ελαςτικϊν κακϊσ και 
τθν εργαςία αντικατάςταςθσ φκαρμζνων ι κατεςτραμμζνων τμθμάτων τουσ με τα απαραίτθτα 
ανταλλακτικά. Επίςθσ αφορά και τθν προμικεια όλων των απαραίτθτων ανταλλακτικϊν για τισ παραπάνω 
ςυντθριςεισ, κακϊσ και των απαραίτθτων ελαςτικϊν για όλα τα οχιματα, μθχανιματα και δίκυκλα.  

Στο τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ακολουκεί αναφζρονται αναλυτικά τα οχιματα, 
μθχανιματα και δίκυκλα, με αναφορά ςτισ ενδεικτικζσ εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν για το κακζνα απ' 
αυτά. Λόγω τθσ φφςθσ και του εφρουσ των εργαςιϊν (αφοφ οι περιςςότερεσ εργαςίεσ προκφπτουν κατά τθ 
λειτουργία και χριςθ των οχθμάτων/μθχανθμάτων κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και είναι επί το 
πλείςτον ζκτακτεσ βλάβεσ και διαφορετικζσ για κάκε όχθμα/μθχάνθμα) κακϊσ και του πλικουσ και του 
μεγζκουσ του ςτόλου των οχθμάτων, μθχανθμάτων και υπερκαταςκευϊν δε δφναται να κακοριςτοφν 
επακριβϊσ ποςότθτεσ βλαβϊν και αντιςτοίχωσ επιςκευϊν ι και υλικϊν-ανταλλακτικϊν και ωσ εκ τοφτου 
κακίςταται αδφνατθ θ προμζτρθςθ των εργαςιϊν. Για το λόγο αυτό ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν υπάρχουν ενδεικτικοί πίνακεσ με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ (βλζπε πίνακα 10 ζωσ και 15) 
κακϊσ και ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανά ομάδα εργαςιϊν (μετά των μικροχλικϊν τουσ) και ανά 
υπθρεςία (Ρίνακασ 18). 

Στον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ζχει γίνει κατθγοριοποίθςθ των δαπανϊν ςε ομάδεσ εργαςιϊν 
(είκοςι επτά – 27) και ομάδεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν (πζντε – 5). Οι εργαςίεσ περιγράφονται 
ενδεικτικά για τουσ εξισ λόγουσ: α) γιατί δεν μποροφν να προςδιοριςτοφν εξ' αρχισ οι πραγματικζσ ετιςιεσ 
ανάγκεσ ςε επιςκευζσ και ενδεχομζνωσ ςε ανταλλακτικά που κα προκφψουν και β) θ προμικεια μεγάλθσ, 
ζςτω και κατ' εκτίμθςθ ποςότθτασ ανταλλακτικϊν (δεδομζνου του ςχετικά μεγάλου ςτόλου του Διμου), 
προκειμζνου να δθμιουργθκεί απόκεμα για τυχόν μελλοντικι χριςθ, κα επιβάρυνε τον προχπολογιςμό 
του Διμου αδικαιολόγθτα λόγω, αφενόσ τθσ άμεςθσ απαίτθςθσ αποπλθρωμισ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ 
προμικειασ με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι τθσ από το Διμο και αφετζρου, λόγω του γεγονότοσ τθσ 
φπαρξθσ πικανότθτασ μθ χριςθσ κάποιων εξ' αυτϊν κατά είδοσ ι κατά ποςότθτα, γ) ο Διμοσ Χερςονιςου 
δεν διακζτει χϊρουσ αποκικευςθσ για φφλαξθ μεγάλων ποςοτιτων ανταλλακτικϊν και δ) τα τακτικά 
service δεν μποροφν να προγραμματιςτοφν λόγω του γεγονότοσ ότι αυτά πραγματοποιοφνται μετά τθν 
ςυμπλιρωςθ των ονομαςτικϊν χιλιομζτρων. 

Θ προμικεια των ανταλλακτικϊν και των αναλωςίμων και θ παροχι υπθρεςιϊν ςτα οχιματα και 
μθχανιματα ζργου κα γίνεται τμθματικά κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
αλλά και τον προγραμματιςμό τθσ υπθρεςίασ. Το ίδιο κακεςτϊσ κα ιςχφει και ςτθν προμικεια των 
ελαςτικϊν. Τα οχιματα/δίκυκλα και μθχανιματα ζργου ζχουν ομαδοποιθκεί ανάλογα με τθν υπθρεςία 
που ανικουν ςτουσ πίνακεσ 2 ζωσ και 9 του άρκρου 3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ενϊ ςτον πίνακα 18 
αναφζρονται οι επιμζρουσ ομάδεσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ με ενδεικτικοφσ προχπολογιςμοφσ εντόσ του 
ίδιου ΚΑ αλλά και οι πζντε ομάδεσ προμικειασ ανταλλακτικϊν. Επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ είτε για 
το ςφνολο των υπθρεςιϊν (ανταλλακτικά και εργαςίεσ) είτε για κάκε ομάδα εργαςιϊν (ανά υπθρεςία πχ 
Διοίκθςθσ) ι ανταλλακτικϊν (πχ προμικεια ελαςτικϊν) ξεχωριςτά. 

Οι πιςτϊςεισ που απαιτοφνται για τθν παροφςα μελζτθ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό 
ζτουσ 2021 του Διμου ςτουσ κωδικοφσ:  

 
Ρίνακασ 1. Στοιχεία Ρροχπολογιςμοφ 2021 και ποςά ανά Κ.Α. 

 Κ.Α. Τίτλοσ Ροςό € 

1 
10.6671.0002 Ρρομικεια ανταλλακτικϊν-ελαςτικϊν όλων των 

οχθμάτων & μθχανθμάτων του Διμου 
109.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  108.934,40 

1  30.6263.0002 Συντιρθςθ οχθμάτων υπθρεςίασ Τεχνικϊν ζργων 30.150,00 

2 
30.6264.0002 Συντιρθςθ & επιςκευι λοιπϊν μθχ/των υπθρεςίασ 

τεχνικϊν ζργων 
33.750,00 

3 
20.6263.0002 Συντιρθςθ οχθμάτων υπθρεςίασ κακαριότθτασ & 

θλεκτροφωτιςμοφ 
49.000,00 
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4 25.6263.0002 Συντιρθςθ οχθμάτων Υπθρεςίασ Άρδευςθσ 7.150,00 

5 10.6263.0003 Συντιρθςθ οχθμάτων υπθρεςίασ Διοίκθςθσ 21.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ 250.350,00 

 

 

 

 

 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

Α/α ΟΜΑΔΕΣ CPV 

1 Μθχανουργείο/Συνεργείο Οχθμάτων  50100000-6 

2 Μθχανουργείο/Συνεργείο Μθχανθμάτων 50110000-9 

3 
Μθχανουργείο/Συνεργείο 
Απορριμματοφόρων 

50000000-5 

4 Μθχανουργείο/Συνεργείο Φορτθγϊν 50114000-7 

5 Μθχανουργείο/Συνεργείο Καλακοφόρων 50112100-4 

6 Μθχανουργείο/Συνεργείο Λεωφορείων 50113000-0 

7 
Φρζνα Φορτθγϊν/ Λεωφορείων/ 
Μθχανθμάτων 

50116200-3 

8 Θλεκτρολογείο Οχθμάτων 50112000-3 

9 Θλεκτρολογείο Μθχανθμάτων 50118400-9 

10 Θλεκτρολογείο Φορτθγϊν/Λεωφορείων 50116100-2 

11 Θλεκτρολογείο Απορριμματοφόρων 50118200-7 

12 Επιςκευι Αντλιϊν, μπεκ , τοφρμπο 50500000-0 

13 Ταχογράφοι  50111000-6 

14 Φανοποιείο - Βαφείο 50112110-7 

15 Υπερκαταςκευζσ 50116000-1 

16 Μθχανουργείο Τόρνοι Συγκολλιςεισ 45261400-8 

17 Αντικατάςταςθ ταπετςαριϊν 98394000-1 

18 
Επιςκευι ςυςτθμάτων 
κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ 

42512400-2 

19 Σοφςτεσ / Τζντεσ 
50112111-4/   
45421144-5 

20 Ευκυγράμμιςθ - Ηυγοςτάκμιςθ  50116400-5 

21 Επιςκευι ςυντιρθςθ εξατμίςεων 50118100-6 

22 Συνεργείο Δικφκλων 50115000-4 

23 Ριςτοποιιςεισ Ανυψωτικϊν 79132000-8 
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24 Ρλυντιριο 50112300-6 

25 Επιςκευι Ελαςτικϊν 50116500-6 

26 Επιςκευι ψυγείων οχθμάτων / μθχανθμάτων 42512500-3 

27 Εργαςίεσ εκτιφιζ Οχθμάτων 50112200-5 

  

28 
Ρρομικεια ελαςτικϊν ειδικϊν ςωλινων 
υψθλισ πίεςθσ (μαρκοφτςια) 

44161500-1 

29 Ρρομικεια Ελαςτικϊν Οχθμάτων/Μθχανθμ. 34350000-5 

30 Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν Οχθμάτων 

34913000-0 31 
Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν 
Φορτθγϊν/Λεωφορείων/Καλακοφόρων 

32 Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν Μθχανθμάτων 

  

 

Ε παοξύζα ζύμβαζη ρπξδιαιοείηαι ζε 32 ξμάδεπ (27 ξμάδεπ εογαζιώμ και 5 ξμάδεπ ποξμηθειώμ-

αμηαλλακηικώμ).  

Επιηοέπεηαι η ρπξβξλή ποξζθξοάπ είηε για ηξ ζύμξλξ ηωμ ξμάδωμ (εογαζιώμ και ποξμηθειώμ) 

είηε για κάθε ξμάδα εογαζιώμ ή για κάθε ξμάδα ποξμηθειώμ, νεςωοιζηά. 

Οκάδεο Πξνζθνξάο 
Λόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ εύξνπο ησλ εξγαζηώλ (αθνύ νη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ νρεκάησλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαζώο είλαη επί ην πιείζηνλ 

έθηαθηεο βιάβεο θαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε όρεκα) αιιά θαη ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηόινπ ησλ 

νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπώλ δε δύλαηαη λα θαζνξηζηνύλ πνζόηεηεο βιαβώλ θαη 

αληηζηνίρσο επηζθεπώλ ή θαη πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αδύλαηε ε αθξηβήο 

πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ αιιά θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

Έηζη γηα ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο έρεη γίλεη κία θαηαγξαθή ελδεηθηηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ γηα 

απηέο σξώλ, ελώ γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νύηε ζηνλ Πίλαθα 16 αιιά νύηε θαη 

ζηνλ θαηαηεζεηκέλν ηηκνθαηάινγν (ν νπνίνο ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ λα αιιειεπηθαιύπηεη ηνλ Πίλαθα 16) ζα 

γίλεηαη έξεπλα αγνξάο ζύκθσλα θαη κε ηα νξηδόκελα ζηελ από 29/01/2018 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΟΓΖΓΗΑ 19 

(2ε Έθδνζε) (Απόθαζε 1/2018 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ).  

 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ αλά νκάδα εξγαζηώλ (27 νκάδεο εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο) έρεη γίλεη επηκεξηζκόο ησλ πνζώλ αλά ππεξεζία (πρ Γηνίθεζεο, Άξδεπζεο θιπ) βαζηδόκελε 

ζηελ έσο ηώξα εκπεηξία αιιά θαη ην ηζηνξηθό ζπληήξεζεο ηνπ ζηόινπ ζηνλ Πίλαθα 18, ρσξίο όκσο ηα πνζά 

απηά λα είλαη δεζκεπηηθά θαη λα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ 100%. Δπίζεο ζηνλ Πίλαθα 18 ζηελ θάζε νκάδα 

εξγαζηώλ ππάξρεη δηαθξηηά έλα πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ ηπρόλ κηθξνϋιηθώλ (ε άκεζε 

θάιπςε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη από ηνλ αλάδνρν ηεο νκάδαο γηα ηελ απνθπγή ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ) 

πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ ζπληήξεζε θαη ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ πνζνύ ηεο 

αλαζέηνπζαο εξγαζίαο. Σα ελ ιόγσ πνζά ζα ηηκνινγεζνύλ σο πξνκήζεηα ζηνλ εθάζηνηε αλάδνρν ηεο νκάδαο 

θαη ε θνζηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο παξνύζαο αιιά θαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ από 29/01/2018 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΟΓΖΓΗΑ 19 (2ε Έθδνζε) (Απόθαζε 

1/2018 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ).  

 

Δηδηθόηεξα, ηα δηαζέζηκα αλά Τπεξεζία (πρ Σερληθή, Γηνίθεζεο θιπ) πνζά ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

δηαθξίλνληαη ελδεηθηηθά ζε  είθνζη επηά (27) επηκέξνπο νκάδεο αλά είδνο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο αιιά θαη βάζε ηύπνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο θαη δελ πεξηιακβάλεη επηκέξνπο πνζόηεηεο κε ηηκέο 

κνλάδνο ( π ι ε λ η ε ο Ο κ ά δ α ο 29 ). Γηα ΟΛΔ ηηο νκάδεο εξγαζηώλ (Οκάδα 1 έσο θαη 27) ζεσξείηαη σο 

ΚΟΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ην πνζό ησλ 45€ ρσξίο ην ΦΠΑ θαη επί ηνπ πνζνύ απηνύ ζα δνζεί ε 

πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. Καηά ζπλέπεηα γηα ηνλ νξζόηεξν ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηεο 

πξνζθεξόκελεο αλζξσπνώξαο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη: 

- Σνπο Πίλαθεο 2 έσο θαη 9 γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηύπνπ ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ/δηθύθισλ αλά 

ππεξεζία θαη θαηά ζπλέπεηα αλά Κ.Α., 

- Σνπο Πίλαθεο 10 έσο θαη 15 γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ είδνπο ησλ πξνβιεπόκελσλ εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο αιιά θαη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ απαηηνύκελσλ σξώλ αλά εξγαζία θαζώο είλαη 

δεζκεπηηθέο σο πξνο ηελ κέγηζηε απαίηεζε, θαη ηέινο 

- Σνλ Πίλαθα 18 όπνπ θαίλνληαη ε ελδεηθηηθή απνξξόθεζε πνζώλ από ηνπο επηκέξνπο Κ.Α. αλά 

νκάδα εξγαζηώλ. 
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Γηα ηελ Οκάδα 29 ζα δνζνύλ ηηκέο κνλάδνο αλά ηύπν ειαζηηθνύ ζύκθσλα θαη κε ην έληππν πξνζθνξάο. Γηα 

ηηο Οκάδεο 28, 30, 31 & 32 ζα δνζεί πνζνζηό έθπησζεο επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πνζνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ζπλνδεπόκελε (ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ) επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαη από ηνλ ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν ηηκνθαηάινγν ησλ πξνζθεξόκελσλ αληαιιαθηηθώλ γηα ΟΛΑ ηα νρήκαηα ή κεραλήκαηα, 

θαηά πεξίπησζε ηεο θάζε νκάδαο κε αλαθνξά θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

αιιειεπηθαιύπηεη αληαιιαθηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 16 (ζηηο ηηκέο ηνπ νπνίνπ ζα 

εθαξκόδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ε πξνζθεξζείζα έθπησζε). Ο ηηκνθαηάινγνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

ινηπό θαηά ην δπλαηόλ ζύλνιν ησλ αληαιιαθηηθώλ θάζε νρήκαηνο/κεραλήκαηνο/δηθύθινπ πνπ ελδερνκέλσο 

λα απαηηεζνύλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ Τπεύζπλε 

Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά όηη ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζήο ηνπο ζα εθαξκνζηεί 

θαη ζηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ηόζν ηνπ Πίλαθα 16 αλά είδνο όζν θαη ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ 

ηηκνθαηαιόγνπ ηνπο. 
 

Σν θόζηνο εξγαζηώλ ζα πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο ηεο αλζξσπνώξαο επί ηεο 

πξαγκαηηθήο ώξαο εξγαζίαο θαη ζα πηζηνπνηείηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεηά θαη από ζρεηηθνύο ειέγρνπο. Γηα ην ιόγν απηό ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απξόζθνπηε επίζθεςε ηεο επηηξνπήο θαηά ηελ ώξα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ζην 

ρώξν ηνπ αιιά θαη λα ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία ζε πεξίπησζε αιιαγήο έδξαο. 

  

πλνιηθά ινηπόλ θαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο 

θάησζη ηξηάληα δύν (32) επηκέξνπο νκάδεο, κε ηα αλαγξαθόκελα ελδεηθηηθά πνζά (αλά νκάδα εξγαζίαο), 

ηνπο θσδηθνύο CPV αιιά θαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε αλά Τπεξεζία θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσδεθάκελεο 

ζύκβαζεο σο εμήο (πίλαθαο 18 ηεο ζρεηηθήο κειέηεο) : 
 

Α/α ΟΜΑΔΕΣ CPV 

Υπθρεςία 
Διοίκθςθσ              

(ΚΑ 
10.6263.0003) 

Υπθρεςία 
Κακαρ.& 
Θλεκτροφ

.               
(ΚΑ 

20.6263.0
002) 

Υπθρεςία 
Άρδευςθσ               

(ΚΑ 
25.6263.0002) 

Υπθρ Τεχν. 
Ζργων 

Οχιματα         
 (ΚΑ 

30.6263.0002) 

Υπθρ 
Τεχν. 

Ζργων 
Μθχανιμ

ατα 
   (ΚΑ 

30.6264.0
002) 

Σφνολο 
Ομάδασ  

(με ΦΡΑ) 

1 
Μθχανουργείο/Σ
υνεργείο 
Οχθμάτων  

50100000-6 
3.500,00   2.100,00 2.500,00   

9.720,00 
700,00   420,00 500,00   

2 
Μθχανουργείο/Σ
υνεργείο 
Μθχανθμάτων 

50110000-9 
        14.000,00 

16.800,00 
        2.800,00 

3 

Μθχανουργείο/Σ
υνεργείο 
Απορριμματοφό
ρων 

50000000-5 

  15.000,00       

18.000,00 
  3.000,00       

4 
Μθχανουργείο/Σ
υνεργείο 
Φορτθγϊν 

50114000-7 
  2.100,00 1.000,00 7.000,00   

12.120,00 
  420,00 200,00 1.400,00   

5 
Μθχανουργείο/Σ
υνεργείο 
Καλακοφόρων 

50112100-4 
  5.000,00       

6.000,00 
  1.000,00       

6 
Μθχανουργείο/Σ
υνεργείο 
Λεωφορείων 

50113000-0 
3.500,00         

4.200,00 
700,00         

7 

Φρζνα 
Φορτθγϊν/ 
Λεωφορείων/ 
Μθχανθμάτων 

50116200-3 

410,00 1.300,00 200,00 2.500,00   

5.292,00 
82,00 260,00 40,00 500,00   

8 
Θλεκτρολογείο 
Οχθμάτων 

50112000-3 
215,00   500,00 500,00   

1.458,00 
43,00   100,00 100,00   

9 
Θλεκτρολογείο 
Μθχανθμάτων 

50118400-9 

        2.500,00 

3.000,00      

        500,00 

10 Θλεκτρολογείο 50116100-2 1.000,00 1.100,00   1.000,00   3.720,00 
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Φορτθγϊν/Λεω
φορείων 

200,00 220,00   200,00   

11 
Θλεκτρολογείο 
Απορριμματοφό
ρων 

50118200-7 
  2.000,00       

2.400,00 
  400,00       

12 
Επιςκευι 
Αντλιϊν, μπεκ , 
τοφρμπο 

50500000-0 
250,00 6.000,00 100,00 5.000,00 3.000,00 

17.220,00 
50,00 1.200,00 20,00 1.000,00 600,00 

13 Ταχογράφοι  50111000-6 
400,00 500,00   600,00   

1.800,00 
80,00 100,00   120,00   

14 
Φανοποιείο - 
Βαφείο 

50112110-7 
3.000,00 600,00 500,00 700,00 500,00 

6.360,00 
600,00 120,00 100,00 140,00 100,00 

15 Υπερκαταςκευζσ 50116000-1 
  3.000,00       

3.600,00 
  600,00       

16 
Μθχανουργείο 
Τόρνοι 
Συγκολλιςεισ 

45261400-8 
  1.000,00   1.000,00 4.000,00 

7.200,00 
  200,00   200,00 800,00 

17 
Αντικατάςταςθ 
ταπετςαριϊν 

98394000-1 
2.000,00 500,00     500,00 

3.600,00 
400,00 100,00     100,00 

18 

Επιςκευι 
ςυςτθμάτων 
κλιματιςμοφ/κζ
ρμανςθσ 

42512400-2 

600,00 200,00 100,00 200,00 500,00 

1.920,00 
120,00 40,00 20,00 40,00 100,00 

19 Σοφςτεσ / Τζντεσ 
50112111-4/   
45421144-5 

  300,00   1.500,00   
2.160,00 

  60,00   300,00   

20 
Ευκυγράμμιςθ - 
Ηυγοςτάκμιςθ  

50116400-5 
100,00 200,00 100,00 200,00   

720,00 
20,00 40,00 20,00 40,00   

21 
Επιςκευι 
ςυντιρθςθ 
εξατμίςεων 

50118100-6 
700,00 200,00 300,00 200,00   

1.680,00 
140,00 40,00 60,00 40,00   

22 
Συνεργείο 
Δικφκλων 

50115000-4 
1.000,00   100,00     

1.320,00 
200,00   20,00     

23 
Ριςτοποιιςεισ 
Ανυψωτικϊν 

79132000-8   600,00       600,00 

24 Ρλυντιριο 50112300-6 90,00 400,00 550,00 70,00 50,00 1.160,00 

25 
Επιςκευι 
Ελαςτικϊν 

50116500-6 500,00 500,00 200,00 600,00 2.200,00 4.000,00 

26 

Επιςκευι 
ψυγείων 
οχθμάτων / 
μθχανθμάτων 

42512500-3 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.500,00 3.100,00 

27 
Εργαςίεσ 
εκτιφιζ 
Οχθμάτων 

50112200-5 500,00 500,00 200,00 1.000,00   2.200,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΥΡΗΕΣΙΑ ΜΕ ΦΡΑ (ΚΑΕ) 21.300,00 49.000,00 7.150,00 30.150,00 33.750,00 
141.350,0

0 

ΟΜΑΔΕΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  (ΚΑ 10.6671.0002) 
  

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ CPV 

Σφνολο ομάδασ με ΦΡΑ 

28 

Ρρομικεια 
ελαςτικϊν 
ειδικϊν 
ςωλινων 
υψθλισ πίεςθσ 
(μαρκοφτςια) 

44161500-1 
  

2.565,60 

29 

Ρρομικεια 
Ελαςτικϊν 
Οχθμάτων/Μθχ
ανθμ. 

34350000-5 
  

48.434,40 
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30 
Ρρομικεια 
Ανταλλακτικϊν 
Οχθμάτων 

34913000-0 

  
8.000,00 

31 

Ρρομικεια 
Ανταλλακτικϊν 
Φορτθγϊν/Λεω
φορείων/Καλακ
οφόρων 

  
25.000,00 

32 
Ρρομικεια 
Ανταλλακτικϊν 
Μθχανθμάτων 

  
25.000,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 
  

109.000,00 

 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ζχει ωσ εξισ: 

 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ CPV 

Σφνολο 
Ομάδασ  

Σφνολο 
Ομάδασ  

Σφνολο 
Ομάδασ  

(με ΦΡΑ) 

χωρίσ ΦΡΑ ΦΡΑ 24% 

1 Μθχανουργείο/Συνεργείο Οχθμάτων  50100000-6 9.720,00 7.838,71 1.881,29 

2 
Μθχανουργείο/Συνεργείο 

Μθχανθμάτων 
50110000-9 16.800,00 13.548,39 3.251,61 

3 
Μθχανουργείο/Συνεργείο 

Απορριμματοφόρων 
50000000-5 18.000,00 14.516,13 3.483,87 

4 Μθχανουργείο/Συνεργείο Φορτθγϊν 50114000-7 12.120,00 9.774,19 2.345,81 

5 
Μθχανουργείο/Συνεργείο 

Καλακοφόρων 
50112100-4 6.000,00 4.838,71 1.161,29 

6 Μθχανουργείο/Συνεργείο Λεωφορείων 50113000-0 4.200,00 3.387,10 812,90 
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7 
Φρζνα Φορτθγϊν/ Λεωφορείων/ 

Μθχανθμάτων 
50116200-3 5.292,00 4.267,74 1.024,26 

8 Θλεκτρολογείο Οχθμάτων 50112000-3 1.458,00 1.175,81 282,19 

9 Θλεκτρολογείο Μθχανθμάτων 50118400-9 3.000,00 2.419,35 580,65 

10 Θλεκτρολογείο Φορτθγϊν/Λεωφορείων 50116100-2 3.720,00 3.000,00 720,00 

11 Θλεκτρολογείο Απορριμματοφόρων 50118200-7 2.400,00 1.935,48 464,52 

12 Επιςκευι Αντλιϊν, μπεκ , τοφρμπο 50500000-0 17.220,00 13.887,10 3.332,90 

13 Ταχογράφοι  50111000-6 1.800,00 1.451,61 348,39 

14 Φανοποιείο - Βαφείο 50112110-7 6.360,00 5.129,03 1.230,97 

15 Υπερκαταςκευζσ 50116000-1 3.600,00 2.903,23 696,77 

16 Μθχανουργείο Τόρνοι Συγκολλιςεισ 45261400-8 7.200,00 5.806,45 1.393,55 

17 Αντικατάςταςθ ταπετςαριϊν 98394000-1 3.600,00 2.903,23 696,77 

18 
Επιςκευι ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ 
42512400-2 1.920,00 1.548,39 371,61 

19 Σοφςτεσ / Τζντεσ 
50112111-4/   
45421144-5 

2.160,00 1.741,94 418,06 

20 Ευκυγράμμιςθ - Ηυγοςτάκμιςθ  50116400-5 720,00 580,65 139,35 

21 Επιςκευι ςυντιρθςθ εξατμίςεων 50118100-6 1.680,00 1.354,84 325,16 

22 Συνεργείο Δικφκλων 50115000-4 1.320,00 1.064,52 255,48 

23 Ριςτοποιιςεισ Ανυψωτικϊν   600,00 483,87 116,13 
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24 Ρλυντιριο 50112300-6 1.160,00 935,48 224,52 

25 Επιςκευι Ελαςτικϊν 50116500-6 4.000,00 3.225,81 774,19 

26 
Επιςκευι ψυγείων οχθμάτων / 

μθχανθμάτων 
42512500-3 3.100,00 2.500,00 600,00 

27 Εργαςίεσ εκτιφιζ Οχθμάτων 50112200-5 2200 1.774,19 425,81 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΜΕ ΦΡΑ (ΚΑΕ) 141.350,00 € 113.991,94 € 27.358,06 € 

28 
Ρρομικεια ελαςτικϊν ειδικϊν 
ςωλινων υψθλισ πίεςθσ (μαρκοφτςια) 

44161500-1 2.565,60 2.069,03 496,57 

29 
Ρρομικεια Ελαςτικϊν 
Οχθμάτων/Μθχανθμ. 

34350000-5 48.434,40 39.060,00 9374,40 

30 Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν Οχθμάτων 

34913000-0 

8.000,00 6.451,61 1548,39 

31 
Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν 
Φορτθγϊν/Λεωφορείων/Καλακοφόρων 

25.000,00 20.161,29 4838,71 

32 
Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν 
Μθχανθμάτων 

25.000,00 20.161,29 4838,71 

  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΡΑ 109.000,00 € 87.903,23 € 21.096,77 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
250.350,00 

€ 
201.895,16 

€ 
48.454,84 

€ 

 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 201.895,16 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 
% (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: 250.350,00 €).  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανάρτθςθ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
–ΜΕΛΕΤΘ ΜΕ ΑΙΘΜ. 07/2021    τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει 
τιμισ. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ14: 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

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

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα»15, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με 
το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»16.  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

                                                           
14

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 

15
      Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 

8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου 
ευρϊ (1.000.000,00 €) 

16
      Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 

Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

- τθν υπ’ αρικμό 314/2021 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ.  
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16/09/2021 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 17.00.17 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) 

                                                           
17

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου. 
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1.6 Δθμοςιότθτα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 18 

Θ προκιρυξθ19 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  138347 και 
αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο20 21 22, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:  http://www.hersonissos.gr/press-release/contests  ςτισ 31/08/2021 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον Ανάδοχο και κα επιμεριςτεί ανά ομάδα  
αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε ομάδασ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ23 . 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
18

 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.  Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  

19
    Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
20

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007, 
ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (59) και άρκρο 379 §12 
ν. 4412/2016. 

21
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ 

του ν.3548/2007 ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και 
άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

22
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ 
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

23
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ24  είναι τα ακόλουκα: 

1. … 

2. …    

3.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

4. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

5. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

6. θ υπ αρικμό ΔΡΕ07/2021 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ τθσ Δ/νθσ Ρεριβάλλοντοσ & Αγροτικισ Ραραγωγισ 
«Συντιρθςθ οχθμάτων, μθχανθμάτων, δικφκλων ζτουσ 2021», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
250.350,00 € 25 

7. …  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω 
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) 26. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται 
με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

                                                           
24

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

25
 Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να 

προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
26

 Επιλζγεται, κατά κανόνα, θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ27: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ28.  

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ29 ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

 Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα30. 

2.1.5 Εγγυιςεισ31 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 
1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)32, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ33. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

                                                           
27

 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
28

       Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

29
       Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  

30
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

31
 Άρκρο 72 ν. 4412/2016  

32
  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018) 

33
      Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 

ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι 
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το 
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου 
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ34.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά 
μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε 
εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και 
τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι 
ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ35, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 736 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων37. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 

                                                           
34

        Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
35

        Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
36

        Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

37
       Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 
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ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.38   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ39 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ40, ωσ εξισ: 

 Σε περίπτωςθ που υποβάλλεται προςφορά για μια ι περιςςότερεσ ομάδεσ για τθν ςυνολικι 
ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ επί ποινι αποκλειςμοφ, υποβάλλονται αντίςτοιχα 
ιςάρικμα και εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτον πίνακα41.  

 Σε περίπτωςθ που υποβάλλεται προςφορά για περιςςότερεσ ομάδεσ εργαςιϊν ι προμικειασ 
ανταλλακτικϊν ελαςτικϊν κλπ, π.χ υποβολι προςφορά για πζντε (05) ομάδεσ, δφναται να 
προςκομίηεται μία εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, περιγράφοντασ όλεσ τισ ομάδεσ για τισ οποίεσ 
κα υποβάλλεται θ προςφορά και κα ακροίηεται αντίςτοιχα και το ποςό επιμζρουσ ομάδων όπωσ 
προβλζπεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

  ΟΜΑΔΕ 
Σιμή Μξμ. 

Με ΦΠΑ 

ύμξλξ 

Ομάδαπ 

ςωοίπ ΦΠΑ 

24% 

ΠΟΟ € 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 

ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

2% 

1 Ιηςαμξρογείξ/ρμεογείξ Οςημάητμ  9.720,00 7.838,71 156,77 

2 
Ιηςαμξρογείξ/ρμεογείξ 

Ιηςαμημάητμ 
16.800,00 13.548,39 

270,97 

3 
Ιηςαμξρογείξ/ρμεογείξ 

Απξοοιμμαηξθόοτμ 
18.000,00 14.516,13 

290,32 

4 Ιηςαμξρογείξ/ρμεογείξ Φξοηηγώμ 12.120,00 9.774,19 195,48 

5 
Ιηςαμξρογείξ/ρμεογείξ 

Ηαλαθξθόοτμ 
6.000,00 4.838,71 

96,77 

6 
Ιηςαμξρογείξ/ρμεογείξ 

Θετθξοείτμ 
4.200,00 3.387,10 

67,74 

7 
Φοέμα Φξοηηγώμ/ Θετθξοείτμ/ 

Ιηςαμημάητμ 
5.292,00 4.267,74 

85,35 

8 Ελεκηοξλξγείξ Οςημάητμ 1.458,00 1.175,81 23,52 

                                                           
38

 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
39

 Ραρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
40

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ,  του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016).). 

41
 Θ Α.Α. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα και 

πόςα ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 
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9 Ελεκηοξλξγείξ Ιηςαμημάητμ 3.000,00 2.419,35 48,39 

10 
Ελεκηοξλξγείξ 

Φξοηηγώμ/Θετθξοείτμ 
3.720,00 3.000,00 

60,00 

11 Ελεκηοξλξγείξ Απξοοιμμαηξθόοτμ 2.400,00 1.935,48 38,71 

12 Γπιζκερή Αμηλιώμ, μπεκ , ηξύομπξ 17.220,00 13.887,10 277,74 

13 Σαςξγοάθξι  1.800,00 1.451,61 29,03 

14 Φαμξπξιείξ - Βαθείξ 6.360,00 5.129,03 102,58 

15 Τπεοκαηαζκερέπ 3.600,00 2.903,23 58,06 

16 Ιηςαμξρογείξ Σόομξι ργκξλλήζειπ 7.200,00 5.806,45 116,13 

17 Αμηικαηάζηαζη ηαπεηζαοιώμ 3.600,00 2.903,23 58,06 

18 
Γπιζκερή ζρζηημάητμ 

κλιμαηιζμξύ/θέομαμζηπ 
1.920,00 1.548,39 

30,97 

19 ξύζηεπ / Σέμηεπ 2.160,00 1.741,94 34,84 

20 Γρθργοάμμιζη - Δργξζηάθμιζη  720 580,65 11,61 

21 Γπιζκερή ζρμηήοηζη εναημίζετμ 1.680,00 1.354,84 27,10 

22 ρμεογείξ Δικύκλτμ 1.320,00 1.064,52 21,29 

23 Πιζηξπξιήζειπ Αμρστηικώμ 600 483,87 9,68 

24 Πλρμηήοιξ 1.160,00 935,48 18,71 

25 Γπιζκερή Γλαζηικώμ 4.000,00 3.225,81 64,52 

26 
Γπιζκερή σργείτμ ξςημάητμ / 

μηςαμημάητμ 
3.100,00 2.500,00 

50,00 

27 Γογαζίεπ Ρεκηιθιέ Οςημάητμ 2.200,00 1.774,19 35,48 

ΤΝΟΛΟ Ομάδωμ 1 έωπ 27  (Ε ΕΤΡΩ) με 

ΦΠΑ: 
141.350,00 113.991,94 

2.279,84 

28 
Ποξμήθεια ελαζηικώμ ειδικώμ 

ζτλήμτμ ρσηλήπ πίεζηπ (μαοκξύηζια) 
2.565,60 2.069,03 

41,38 

29 
Ποξμήθεια Γλαζηικώμ 

Οςημάητμ/Ιηςαμημ. 
48.434,40 39.060,00 

781,20 

30 Ποξμήθεια Αμηαλλακηικώμ Οςημάητμ 8.000,00 6.451,61 
129,03 

31 
Ποξμήθεια Αμηαλλακηικώμ 

Φξοηηγώμ/Θετθξοείτμ/Ηαλαθξθόοτμ 
25.000,00 20.161,29 

403,23 

32 
Ποξμήθεια Αμηαλλακηικώμ 

Ιηςαμημάητμ 
25.000,00 20.161,29 

403,23 
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ΤΝΟΛΟ Ομάδωμ 28 έωπ 32 (Ε ΕΤΡΩ) με 

ΦΠΑ: 
109.000,00 87.903,23 

  
 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ...................., άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 42 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, 
ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί43, η) ςτισ περιπτϊςεισ των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον 
προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ44  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ45 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

                                                           
42

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016 
43

        Ρρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
44

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
45

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα 
των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 
(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ 
με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των 
άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ 
οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 
4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται46 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ47:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201648, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β)  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

                                                           
46

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ 
κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, 
επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά 
πεδία του ΕΕΕΣ κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

47
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

48
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 25 

 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 

ςχετικό γεγονόσ. 49 

2.2.3.5.  

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία50, προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι 
ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό 
αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, 
μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά 
μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν 
αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται 
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ51. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201652. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
49

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  

50
  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν 

υπόκεςθ C‑387/19 
51

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
52

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Κριτιρια Επιλογισ53  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ54  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία 
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ 
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία   

Επιπλζον οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν: 

 Άδεια λειτουργίασ εν ιςχφ, με όλα τα αναγκαία πιςτοποιθτικά για τθν λειτουργία του ςυνεργείου, τα 
οποία κα είναι ςυναφι με τισ ςυντθριςεισ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ (1-27).   

 Αντίγραφο τθσ Άδειασ Λειτουργίασ του ςυνεργείου επιςκευισ ελαςτικϊν του οικονομικοφ φορζα. Σε 
περίπτωςθ που θ τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν κα γίνει από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργαηόμενο 
ςυνεργείο πρζπει να υποβλθκεί θ δικι του άδεια λειτουργίασ. 

2.2.5 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα55  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να δθλϊνουν, διακζτουν και να προςκομίηουν κατά 
περίπτωςθ τα παρακάτω:  

 
1. Άδεια λειτουργίασ εν ιςχφ, με όλα τα αναγκαία πιςτοποιθτικά για τθν λειτουργία του ςυνεργείου, 

τα οποία κα είναι ςυναφι με τισ ςυντθριςεισ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ (1-27).   

                                                           
53

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

54
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

55
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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2. Διακζτουν υπθρεςίεσ για κινθτό service και κα πρζπει να ςυνυπολογίςουν ςτθν προςφορά τουσ τισ 
αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Δεν κα απαιτθκοφν κανενόσ είδουσ πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ όςον αφορά 
τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δαπάνθσ 

3. Να δζχονται τον ζλεγχο των εγκαταςτάςεων του αλλά και τθν πρόςβαςθ ςε αυτόν τθσ αρμόδια 
επιτροπισ παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ.  

4. Αντίγραφο τθσ Άδειασ Λειτουργίασ του ςυνεργείου επιςκευισ ελαςτικϊν του οικονομικοφ φορζα. 
Σε περίπτωςθ που θ τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν κα γίνει από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργαηόμενο 
ςυνεργείο πρζπει να υποβλθκεί θ δικι του άδεια λειτουργίασ. 

2.2.7  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ56. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και 
τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ57. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 58. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 59. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι 
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον 
οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά 
φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 

                                                           
56

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

57
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

58
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

59
 Ρρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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τθσ παροφςασ60. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )61. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ62.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και 

μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν 

να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.63.  

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,  
και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ , το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ64 καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 165. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται 

                                                           
60

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

61
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

62
 Ρρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

63
      Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  

64
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

65
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ. Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
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απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.66 Ο 
οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ67. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ68. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,69 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ70 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ71. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον 
δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο 
του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 
παραπάνω υποχρεϊςεισ του72. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα73  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

                                                           
66 Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

67
  Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021 

68
    Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

69
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 

70
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμιμα),  

71
  Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 

72
  Ραρ. 2

Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

73
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν74. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5 
και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του75.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του76   

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

                                                           
74

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
75

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
           

76
     Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016 
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iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.477 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ78. 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι 
εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.79 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,80 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

                                                           
77

    Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ 
78

    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
79

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

80
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 32 

 

Β.3.  

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  
81  

1. Άδεια λειτουργίασ εν ιςχφ, με όλα τα αναγκαία πιςτοποιθτικά για τθν λειτουργία του ςυνεργείου, τα 
οποία κα είναι ςυναφι με τισ ςυντθριςεισ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ (1-24).  Επίςθσ Υπεφκυνθ διλωςθ 
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ότι οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα εκτελοφνται τάχιςτα και πολλζσ φορζσ κατόπιν 
ρυμοφλκθςθσ των οχθμάτων ςτο ςυνεργείο με ίδια μζςα και ότι θ ζδρα των εγκαταςτάςεων των ιδίων ι 
των νοµίµων ςυνεργατϊν τουσ που κα επιφορτίηονται µε τθν επιςκευι των παραπάνω ομάδων βρίςκεται 
εντόσ του νομοφ Θρακλείου.  

2. Τιµοκατάλογο ανταλλακτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςµό κα πρζπει να κατακζςουν 
τιµοκατάλογο ανταλλακτικϊν του εμπορίου ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ 
για τισ ομάδεσ 25, 26, 27 και 28 του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν 
είναι ςφµφωνα µε τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εκάςτοτε καταςκευαςτϊν των οχθµάτων και των 
αντίςτοιχων µθχανικϊν µερϊν τουσ κατά περίπτωςθ. Επειδι τα οχιµατα είναι διαφόρων τφπων και 
χρονολογίασ µπορεί να µθν υπάρχουν καινοφργια ανταλλακτικά του εµπορίου και γι’ αυτό κα απαιτθκεί θ 
τοποκζτθςθ µεταχειριςµζνου ανταλλακτικοφ µε τα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά µε αυτό του εμπορίου 
ανταλλακτικό, µε τθν προχπόκεςθ όµωσ τθσ ςφµφωνθσ γνϊµθσ για το ανταλλακτικό που κα 
χρθςιµοποιθκεί από τθν επιτροπι "Ρρομικειασ ανταλλακτικϊν οχθμάτων κ.λ.π. για τθν ςυντιρθςθ και 
επιςκευι αυτοκινιτων ςε ιδιωτικά ςυνεργεία". Οι διαγωνιηόµενοι κα πρζπει να είναι ςε κάκε περίπτωςθ 
ςε κζςθ να αποδείξουν με επιςτθμονικά τεκμθριωμζνο τρόπο (πχ τεχνικά χαρακτθριςτικά, προδιαγραφζσ 
κλπ) τθν καταλλθλότθτα των χρθςιµοποιοφµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικϊν.  

3. Κατάςταςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ που διακζτουν.  

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ότι ο ςυµµετζχων ςτον διαγωνιςµό δζχεται τον ζλεγχο των 
εγκαταςτάςεων του αλλά και τθν πρόςβαςθ ςε αυτόν τθσ αρμόδια επιτροπισ παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ.  

Επιπροςκζτωσ όςον αφορά τθν προμικεια των απαραίτθτων ελαςτικϊν  Επιβατθγϊν – Φορτθγϊν και Μ.Ε. 
πρζπει να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι:  

α. Τα ελαςτικά επίςωτρα που κα παραδοκοφν, κα είναι καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ, Α' διαλογισ, κα 
ςτεροφνται εργοςταςιακϊν ελαττωμάτων και δεν κα είναι από αναγόμωςθ. Θα φζρουν υποχρεωτικά 
ανάγλυφα ι ζγλυφα όλα τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του καταςκευαςτι (επωνυμία του Οίκου, 
τεχνικά χαρακτθριςτικά, χϊρα παραγωγισ (made in....), κ.λ.π.) που κα αποδεικνφουν τθν προζλευςθ 
τουσ. Στα πλευρικά τοιχϊματα του ελαςτικοφ κα πρζπει να υπάρχουν απαραίτθτα ςε ανάγλυφθ ι 
εγχάρακτθ μορφι, οι επιςθμάνςεισ που περιγράφονται ςτθν προδιαγραφι ETRTO και το ΦΕΚ 589 
τεφχοσ 2° τθσ 30-992. Οι επιςθμάνςεισ πρζπει να ζχουν αποτυπωκεί κατά τθν παραγωγι τουσ και όχι εκ 
των υςτζρων ςτο ιδθ τελικό προϊόν.  

β. Τα υπό προμικεια ελαςτικά είναι παραγωγισ εργοςταςίου χϊρασ τθσ Ε.Ε. ι με τθν επίβλεψθ και τα 
ποιοτικά πρότυπα, πρϊτεσ φλεσ, τεχνολογία και εγγυιςεισ εργοςταςίου τθσ Ε.Ε. τθσ ίδιασ με αυτό 
επωνυμίασ, που κα αναγράφεται επί του ελαςτικοφ.  

γ. Ραρζχεται εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ, θ οποία κα περιλαμβάνει τθν 
ςωςτι λειτουργία τουσ με εγγφθςθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 
των 10.000Km. 

δ. Διακζτουν υπθρεςίεσ για κινθτό service και κα πρζπει να ςυνυπολογίςουν ςτθν προςφορά τουσ τισ 
αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Δεν κα απαιτθκοφν κανενόσ είδουσ πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ όςον αφορά τθν 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δαπάνθσ.  

ε. Μετά τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ για τθ τιρθςθ των παραπάνω όρων και το μακροςκοπικό ζλεγχο από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, ο προμθκευτισ κα προβεί ςτθ τοποκζτθςθ τουσ και ςτθν ανάλογθ 
ηυγοςτάκμιςθ τουσ. 

                                                           
81

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ 
XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 
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ςτ. Τα ελαςτικά κα ζχουν θμερομθνία παραγωγισ που να μθν απζχει χρονικά περιςςότερο από 6 μινεσ 
από τθν θμερομθνία τοποκζτθςισ τουσ. 

    η. Τα προςφερόμενα ελαςτικά καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα μελζτθ. 

θ. Τα ελαςτικά είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και ςυνοδεφονται με τα ςχετικά πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 
9001 ι αντίςτοιχο του καταςκευαςτι. 

 

   5. Τεχνικά φυλλάδια των καταςκευαςτϊν των ελαςτικϊν, όπου κα είναι ςθμειωμζνο το προςφερόμενο 
ελαςτικό και  κα τεκμθριϊνουν τθν κάλυψθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

6. Αντίγραφο τθσ Άδειασ Λειτουργίασ του ςυνεργείου επιςκευισ ελαςτικϊν του οικονομικοφ φορζα. Σε 
περίπτωςθ που θ τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν κα γίνει από εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο 
πρζπει να υποβλθκεί θ δικι του άδεια λειτουργίασ. 

 

Β.5.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του 82,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ83,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ84, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
82

 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016  
83

      Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 
ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 
οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό 
L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 
ςτθν θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα 
και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

84
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ 

και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 34 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ85 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται 
επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα 
ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια 
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 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι 
κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο 
διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ 
του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, 
κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν86. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ87  

Κριτιριο ανάκεςθσ88 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμήσ89 όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο άρθρο 5ο του κεφαλαίου «Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ» 
τησ με αριθμό ΔΠΕ7/2021 Μελέτησ τησ Δ/νςησ Περιβάλλοντοσ και Αγροτικήσ Παραγωγήσ, καθώσ και 
ςτο Έντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ για τισ Ομάδεσ 1 έωσ 27 και 28 έωσ 32 τησ εν λόγω Μελέτησ.  
 

 2.3.2  

2.3.3  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

                                                           
86

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
87

 Άρκρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

88
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 

86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ 
που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου 
να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). 
Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

89 
 Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ, θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
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τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ90. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.91 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα 
υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 
του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.92 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

                                                           
90

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
91

      Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
92

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν93.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2794 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 95 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ96 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

                                                           
93

      Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
94

    Βλ.ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 
52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που 
πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ 
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ 
θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ 
θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

95
   Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 

. Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
96

     Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199997,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο98.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 
Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ 
μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι 
οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα 
ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ 
μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω 
με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

                                                           
97

   Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
98

   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.+ 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  I τθσ 
Διακιρυξθσ  περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα99 100.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν101. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ που 
είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ,  όπωσ ορίηεται 
ςτο άρκρο 2.3 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα IV τθσ διακιρυξθσ:  

 

Τιμι μονάδασ αναφζρεται ςτο ςυνθμμζνο Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ςυνθμμζνου αρχείου ςτον 
με ςυςτθμικό αφξοντα αρικμό 138347 ςχετικό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό. 

 
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ 
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

                                                           
99

 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
100

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων 
υπθρεςιϊν   βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που 
τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ 
και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

101
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
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φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ 
ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα 
ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με τρία (3) δεκαδικά ψθφία (αρικμό) που προκφπτει μετά τθν 
αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ.  

 
Επιπλζον επί ποινι αποκλειςμοφ, κα ςυμπλθρωκεί, κα υπογραφεί ψθφιακά και κα υποβλθκεί 
θλεκτρονικά το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV Επιςθμαίνεται ότι θ 
Οικονομικι Ρροςφορά που ςυντάχκθκε ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ πρζπει  να  ςυμφωνεί με που αυτι κα αναγραφεί ςτο ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
του Ραραρτιματοσ IV. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των ανωτζρω υπεριςχφουν τα αναφερόμενα 

ςτο ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινι αποκλειςμοφ, κα κατακζςουν προςφορά είτε για το ςφνολο των ομάδων 
(εργαςιϊν και προμθκειϊν) είτε για κάκε ομάδα εργαςιϊν ι για κάκε ομάδα προμθκειϊν, ξεχωριςτά, 
όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον Ρίνακα 18 τθσ ΔΡΕ7/2021 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Αγροτικισ 
Ραραγωγισ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται . 
 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι102 ςτο κεφάλαιο ....του Ραραρτιματοσ ...τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν103   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)  
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 
αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

                                                           
102

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
103

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ104. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν105 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,106  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ)  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 

                                                           
104

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
105

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
106

 Άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών107 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ108, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 22/09/2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11.00.  

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι109. 

 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ110, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα111. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ 
ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

                                                           
107

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
108

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν. 4782/21. 

109
      Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

110
     Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

111
     Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ112. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν113. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. *ε κάκε περίπτωςθ θ 
κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν 
εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ114] 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.115   

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων116 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ117. 

 

                                                           
112

     Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
113

    Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ 
114

  Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ 
των προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα χαμθλϊν. Ρρβλ και 
απόφαςθ ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

115
 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

116
 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  

117
     Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου118 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ 
παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5119.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ.120 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 

                                                           
118

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
119

     Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
120

 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του121.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ 
των πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ122. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.123 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 

                                                           
121

 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021. 
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4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ 
κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.124 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.125 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του126 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ127 . 
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Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59128. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ 
επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 
διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 
με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
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ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ129 .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ οι 
οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 
4782/2021130 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 

                                                           
129

  Άρκρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
130

  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 50 

 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία 
κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να 
γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του 
ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον 
τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι 
ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν 
οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του 
τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ 
γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου.  

  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και 
ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, 
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν 
ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι 
ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ131 .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.132. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ133  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

                                                           
131

 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
132

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
133

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ [ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 216 
του ν. 4412/2016, τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι, άλλωσ, είτε τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ είτε τθσ επιτροπισ θ οποία ςυγκροτείται επίςθσ με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ εν λόγω αρμοδιότθτα 
προβλζπεται ρθτά ςτθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ+134 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 
τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ)135. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον 
εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. 
Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 
πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά 
κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ136  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

                                                           
134

 Άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
135

 Ρρβλ. άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ. επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο 
«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).    

136
 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ137  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016138, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων139  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016140. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)141 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ142 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 

                                                           
137

 Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων 

138
 Άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

139
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

140
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

141
  Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και 
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

142
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021 
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προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ με τθν επιφφλαξθ τθσ 
επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 20 θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυ ρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ143.  
 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 
προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων144   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 

                                                           
143

  Άρκρο 218 του ν.4412/2016  
144

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 
6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016145. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα 
μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, 
ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ. 

 

 

                                                           
145

   Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  Δ/νςθ 
Ρεριβάλλοντοσ και Αγροτικισ Ραραγωγισ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των 
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ 
ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ146  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι των οικείων ςυμβάςεων και ζχει διάρκεια 
δϊδεκα (12) μθνϊν. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου147. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ148  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 149 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

                                                           
146

 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016. 
147

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν 
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

148
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

149
  Άρκρο 219 του ν.4412/2016 
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6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ 
τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των 
οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 
2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ150  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων 
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται 
μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν 
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε 
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ151  

 

                                                           
150

 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 
151

 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Σμήμα Γιατείριζης & σνηήρηζης 

Οτημάηων 

Δήμος Δήμος Χερσονήσοσ 
ΣΙΣΛΟ: σνηήρηζη οτημάηων, 
μητανημάηων, δικύκλων έηοσς 

2021 
             

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: ΓΠΔ07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ Δ Λ Δ Σ Η  
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 
για ηην "σνηήρηζη οτημάηων, μητανημάηων, δικύκλων 

έηοσς 2021" 
 
 
 

Προϋπολογιζμού: 250.350,00 ζε ΕΤΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μάϊος 2021 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ 
Οχθμάτων  

 ΔΗΜΟ: Υερζονήζοσ  
Σίηλος: σνηήρηζη οτημάηων, 
μητανημάηων, δικύκλων έηοσς 2021 
Προϋπολογιζμός: 250.350,00 ΕΤΡΩ 
Υρημαηοδόηηζη: Δζοδα 

                              

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Δ Κ Θ Δ  Η 
 
Έγγραθο Γήμοσ-Φορέα: ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
Σίηλος: σνηήρηζη οτημάηων, μητανημάηων, δικύκλων 

έηοσς 2021 
Κωδ. Προϋπ/ζμού: 10.6263.0003, 10.6671.0002, 20.6263.0002, 

25.6263.0002, 30.6263.0002, 30.6264.0002 
 
 
Περιγραθή: 
 Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά πάζεο θύζεσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη 

αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαξαηηήησλ αληαιιαθηηθώλ, ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία, όισλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ (θνξηεγώλ, απνξξηκκαηνθόξσλ, πδξνθόξσλ), κεραλεκάησλ (θαιαζνθόξσλ, ζαξώζξσλ, 

θνξησηώλ θιπ), ππεξθαηαζθεπώλ, ιεσθνξείσλ, επηβαηηθώλ νρεκάησλ, εκηθνξηεγώλ θαη κεραλάθηα 

(πθηζηάκελσλ αιιά θαη ηπρώλ λέσλ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν δήκνο εληόο ηνπ έηνπο), πνπ δελ κπνξνύλ 

λα γίλνπλ ζην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ, από ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ, θαζώο ζηειερώλεηαη από 

έλα κόλν κεραληθό νρεκάησλ. Καζώο ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ είλαη δηαθόξσλ ηύπσλ, 

εηώλ θπθινθνξίαο θαη ηερλνινγηώλ απαηηείηαη πνηθίινο ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο θαη επαξθέο 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο. Με απηά ηα δεδνκέλα ε αλάζεζε ζε 

εμσηεξηθό/α ζπλεξγείν/α είλαη απνιύησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξείηαη κε επάξθεηα ν 

ζηόινο ησλ νρεκάησλ/ κεραλεκάησλ γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ επηηέιεζε βαζηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γήκνπ. 

Σα κεραλνθίλεηα ηνπ Γήκνπ αλήθνπλ ζηηο ηέζζεξηο Τπεξεζίεο ηνπ θαη θηλνύληαη θαηόπηλ 

ζρεηηθώλ εληνιώλ πνπ εθδίδνληαη από ην γξαθείν θίλεζεο ηνπ Γήκνπ. Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ 

γηα ην έηνο 2021 ζπλίζηαηαη ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ & 

δηθύθισλ θαη αθνξά ηηο πάζεο θύζεο εξγαζίεο επηζθεπήο, ηα ηαθηηθά service ιόγσ ζπκπιήξσζεο 

ρικ, ηελ επηζθεπή ειαζηηθώλ θαζώο θαη ηελ εξγαζία αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή 

θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ ηνπο κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά. Δπίζεο αθνξά θαη ηελ πξνκήζεηα 

όισλ ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπληεξήζεηο, θαζώο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

ειαζηηθώλ γηα όια ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη δίθπθια.  

ην ηεύρνο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα νρήκαηα, 

κεραλήκαηα θαη δίθπθια, κε αλαθνξά ζηηο ελδεηθηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ην θαζέλα 

απ' απηά. Λόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ εύξνπο ησλ εξγαζηώλ (αθνύ νη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο 

πξνθύπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζύκβαζεο θαη είλαη επί ην πιείζηνλ έθηαθηεο βιάβεο θαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε όρεκα/κεράλεκα) 

θαζώο θαη ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη 

ππεξθαηαζθεπώλ δε δύλαηαη λα θαζνξηζηνύλ επαθξηβώο πνζόηεηεο βιαβώλ θαη αληηζηνίρσο 

επηζθεπώλ ή θαη πιηθώλ-αληαιιαθηηθώλ θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αδύλαηε ε πξνκέηξεζε ησλ 

εξγαζηώλ. Γηα ην ιόγν απηό ζην ηεύρνο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ππάξρνπλ ελδεηθηηθνί πίλαθεο 

κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (βιέπε πίλαθα 10 έσο θαη 15) θαζώο θαη ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

αλά νκάδα εξγαζηώλ (κεηά ησλ κηθξνϋιηθώλ ηνπο) θαη αλά ππεξεζία (Πίλαθαο 18). 
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ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο έρεη γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δαπαλώλ ζε νκάδεο 

εξγαζηώλ (είθνζη επηά – 27) θαη νκάδεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ (πέληε – 5). Οη εξγαζίεο 

πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: α) γηαηί δελ κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ εμ' αξρήο 

νη πξαγκαηηθέο εηήζηεο αλάγθεο ζε επηζθεπέο θαη ελδερνκέλσο ζε αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνθύςνπλ 

θαη β) ε πξνκήζεηα κεγάιεο, έζησ θαη θαη' εθηίκεζε πνζόηεηαο αληαιιαθηηθώλ (δεδνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθά κεγάινπ ζηόινπ ηνπ Γήκνπ), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί απόζεκα γηα ηπρόλ κειινληηθή 

ρξήζε, ζα επηβάξπλε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ αδηθαηνιόγεηα ιόγσ, αθελόο ηεο άκεζεο 

απαίηεζεο απνπιεξσκήο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο πξνκήζεηαο κε ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηεο 

από ην Γήκν θαη αθεηέξνπ, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο ηεο ύπαξμεο πηζαλόηεηαο κε ρξήζεο θάπνησλ εμ' 

απηώλ θαηά είδνο ή θαηά πνζόηεηα, γ) ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ δελ δηαζέηεη ρώξνπο απνζήθεπζεο γηα 

θύιαμε κεγάισλ πνζνηήησλ αληαιιαθηηθώλ θαη δ) ηα ηαθηηθά service δελ κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηηζηνύλ ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη απηά πξαγκαηνπνηνύληαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

νλνκαζηηθώλ ρηιηνκέηξσλ. 

Ζ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ησλ αλαισζίκσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζηα 

νρήκαηα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ππεξεζίαο. Σν ίδην θαζεζηώο ζα ηζρύεη 

θαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθώλ. Σα νρήκαηα/δίθπθια θαη κεραλήκαηα έξγνπ έρνπλ 

νκαδνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ αλήθνπλ ζηνπο πίλαθεο 2 έσο θαη 9 ηνπ άξζξνπ 3 ησλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ελώ ζηνλ πίλαθα 18 αλαθέξνληαη νη επηκέξνπο νκάδεο εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο κε ελδεηθηηθνύο πξνϋπνινγηζκνύο εληόο ηνπ ίδηνπ ΚΑ αιιά θαη νη πέληε νκάδεο 

πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο είηε γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ 

(αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο) είηε γηα θάζε νκάδα εξγαζηώλ (αλά ππεξεζία πρ Γηνίθεζεο) ή 

αληαιιαθηηθώλ (πρ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ) μερσξηζηά. 

Οη πηζηώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξνύζα κειέηε είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ ζηνπο θσδηθνύο:  

 
Πίλαθαο 1. ηνηρεία Πξνϋπνινγηζκνύ 2021 θαη πνζά αλά Κ.Α. 

 Κ.Α. Σίηινο Πνζό € 

1 
10.6671.0002 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ-ειαζηηθώλ όισλ ησλ 

νρεκάησλ & κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 
109.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ  108.934,40 

1  30.6263.0002 πληήξεζε νρεκάησλ ππεξεζίαο Σερληθώλ έξγσλ 30.150,00 

2 
30.6264.0002 πληήξεζε & επηζθεπή ινηπώλ κερ/ησλ 

ππεξεζίαο ηερληθώλ έξγσλ 
33.750,00 

3 
20.6263.0002 πληήξεζε νρεκάησλ ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο & 

ειεθηξνθσηηζκνύ 

49.000,00 

4 25.6263.0002 πληήξεζε νρεκάησλ Τπεξεζίαο Άξδεπζεο 7.150,00 

5 10.6263.0003 πληήξεζε νρεκάησλ ππεξεζίαο Γηνίθεζεο 21.300,00 

ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΖΡΖΔΩΝ 250.350,00 

 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 250.350,00 κε ΦΠΑ θαη πξνέξρεηαη 

από έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

 

 
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 

Γνύβεο  __ / __ / 2021 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

θαα 

 

 

 

Μαξία Πηηαξίδε 

Πνιηηηθόο Μερ/θόο 

Λ. Υεξζνλήζνπ  10 /05 / 2021 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

 

νθία Τθαληή 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

  

 

 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ 

ΣΗΣΛΟ: Σσνηήρηζη & επιζκεσή οτημάηω, μητ/ηων, 

δικύκλων έηοσς 2021 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 
 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Αληηθείκελν Μειέηεο 

Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε "πληήξεζε & επηζθεπή νρεκάησλ , κεραλεκάησλ, 

δηθύθισλ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ", γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ θαη γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο  δηαηάμεηο ηεο 

ππ΄ αξηζκνύ 3373/390/1975 (ΦΔΚ 349/75Β΄) ε νπνία αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο 

επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ θιπ. ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ 

θιπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Πεξηγξαθή ηόινπ Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθώλ, ειαζηηθώλ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο  ζπληεξήζεηο θαη  επηζθεπέο ησλ νρεκάησλ, θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ 

θαζώο θαη ησλ δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ηα νπνία έρνπλ ρξεσζεί ζηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, αιιά θαη όισλ ησλ λέσλ 

νρεκάησλ πνπ πηζαλώλ λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο εληόο ηνπ έηνπο θαη δελ κπνξνύλ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο θάησζη πίλαθεο: 

 
Πίλαθαο 2.  ΟΥΖΜΑΣΑ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 1.1 Ορήκαηα 

 

Α/α Αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

Δίδνο 

απηνθηλήηνπ 

Δξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΚΖΖ 4074 Φνξηεγό Isuzu 

2 ΚΖΗ 5527 Φνξηεγό Volvo 

3 ΚΖΟ 7400 Φνξηεγό Daf 

4 ΚΖΖ 5761 Φνξηεγό Ford 

5 ΚΖΗ 2102 Φνξηεγό Man 

6 ΚΖΗ 9311 Φνξηεγό 4ρ4 Mitsubishi 

7 ΚΖΗ 9301 Φνξηεγό 4x4 Mazda 

8 ΚΖΤ 9644 Δπηβαηηθό Suzuki 
  

Πίλαθαο 3.  ΟΥΖΜΑΣΑ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 1.2 Μεραλήκαηα 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο απηνθηλήηνπ εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΜΔ 102939 Μπεηνληέξα ΣΔΡΔΥ 

2 ΜΔ 102940 

Οδνζηξσηήξαο 

(θπιηλδξνο) VIBROMAX 
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3 ΜΔ 117583 Καηαβξεθηήξαο VOLVO 

4 ΜΔ 123147 Φνξησηήο CASE 621D 

5 ΜΔ 140144 Φνξησηήο (κηθξόο) CASE ΣR 270 

6 ΜΔ 143148 Φνξησηήο CASE 590ST 

7 ΜΔ 62943 Φνξησηήο CASE 

8 ΜΔ 62945 Γηακνξθσηήο Γαηώλ KOMATSU 

9 ΜΔ 62946 Φνξησηήο CASE 580SLE 

10 ΜΔ 83989 Φνξησηήο (κηθξόο) CASE 95XT 

11 ΜΔ 86204 Φνξησηήο (κηθξόο) 

Παξαρσξεκέλν 

από ΓΔΤΑΥ 

 
Πίλαθαο 4. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.1 Καιαζνθόξα 

 

α/

α 

αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΜΔ 68638 Καιαζνθόξν NISSAN 

2 ME 99353 Καιαζνθόξν NISSAN 

3 ΜΔ 143186 Καιαζνθόξν IVECO 

 
Πίλαθαο 5. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.2 Απνξξηκκαηνθόξα 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΚΖΖ 3160 Απνξξηκκαηνθόξν IVECO 

2 ΚΖΖ 3173 Απνξξηκκαηνθόξν IVECO 

3 ΚΖΖ 3179 Απνξξηκκαηνθόξν NISSAN 

4 KHH 3194 Απνξξηκκαηνθόξν RENAULT 

5 ΚΖΖ 5773 Απνξξηκκαηνθόξν DAIMLER 

6 ΚΖΗ 9308 Απνξξηκκαηνθόξν DAIMLER 

7 ΚΖΗ 9329 Απνξξηκκαηνθόξν DAIMLER 

 
Πίλαθαο 6. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.3 άξσζξα (θνύπεο) 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο απηνθηλήηνπ εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΜΔ 108079 άξσζξν (θνύπα) DULEVO 

2 ΜΔ 117557 άξσζξν (θνύπα) DULEVO 

 
Πίλαθαο 7. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.4 Φνξηεγά 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 KHH 3159 Φνξηεγό FORD 

2 KHH 3177 Φνξηεγό MITSUBISHI 

3 ΚΖΗ 5587 Φνξηεγό 4x4 TOYOTA 

 

Πίλαθαο 8. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡΓΔΤΖ 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 KHI 2058 Φνξηεγό 4ρ4 MAZDA 

2 ΚΖΟ 7494 Φνξηεγό MAZDA 

3 HKB 472 Γίθπθιν KAWASSAKI 

4 HHA 206 Γίθπθιν HONDA 
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Πίλαθαο 9. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 KHH 3183 Δπηβαηηθό DAIHATSU 

2 ΚΖΖ 4080 Δπηβαηηθό HONDA 

3 ΚΖΖ 5779 Δπηβαηηθό 

FIAT 

PANDA 

4 ΚΖΖ 5780 Δπηβαηηθό 

FIAT 

PANDA 

5 ΚΖΖ 5781 Δπηβαηηθό 

FIAT 

PANDA 

6 ΚΖΗ 2165 Δπηβαηηθό HYUNDAI 

7 ΚΖΗ 2187 Δπηβαηηθό HYUNDAI 

8 ΚΖΗ 2188 Δπηβαηηθό FORD 

9 ΑΣΤ 0562 Γίθπθιν HONDA 

10 ΑΣΤ 0563 Γίθπθιν HONDA 

11 ΖΖΗ 489 Γίθπθιν SUZUKI 

12 ΖΚΡ 351 Γίθπθιν SUZUKI 

13 ΖΡΗ 361 Γίθπθιν HONDA 

14 KHI 2137 Λεσθνξείν IVECO 

15 KHI 3761 Λεσθνξείν MAN 

16 ΚΖΗ 2079 Λεσθνξείν IVECO 

17 ΚΖΗ 9302 Λεσθνξείν OPEL 

 

ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα 9 ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δύν νρήκαηα (ΚΖΗ 2165 & ΚΖΗ 2187) ηα νπνία έρνπλ 

παξαρσξεζεί ζύκθσλα κε ηελ 34/2021 Απνθ. Γ (ΑΓΑ: ΦΚΤΖΧΖΜ-ΔΧΦ) γηα έλα έηνο κόλν ζηελ 

Κνηλσθειή Δηαηξεία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη γηα ην δηάζηεκα παξαρώξεζήο ηνπο ηα έμνδα ζπληήξεζήο 

ηνπο βαξύλνπλ ηελ Κνηλσθειή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

Δλδεηθηηθέο Δξγαζίεο πληήξεζεο-Δπηζθεπήο Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ 
Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ επηζθεπή - ζπληήξεζε όισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο 

κειέηεο είλαη ε αθόινπζε θαη πξνθύπηεη από ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.Γ. 2396/1953 

βάζεη ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε Οηθ.3373/390/1975 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οηθ.4993/745/24.4.1975 όκνηα (ΦΔΚ Β 349 ). 

 

Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο Ορεκάησλ ζα εθδίδεη «Δληνιή Δπηζεσξήζεσο θαη Δπηζθεπήο 

νρήκαηνο/κεραλήκαηνο» πνπ ζα αλαγξάθεη πεξηιεπηηθά ην είδνο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κεραληθό ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα ζα 

ζπκπιεξώλεη ην «Φύιιν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο» ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη 

νη ηερληθέο δηαπηζηώζεηο θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

νρήκαηνο/κεραλήκαηνο θαζώο θαη ηα πηζαλά αληαιιαθηηθά βάζε θαη ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Σν ελ ιόγν θύιιν ζα παξακέλεη ζηνλ θάθειν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νρήκαηνο/κεραλήκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαη θαηόπηλ δηθαηνινγεκέλεο αηηηνιόγεζεο όηη αδπλαηεί λα εθηειέζεη 

ελ κέξεη ή ζην ζύλνιό ηνπο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα βεβαηώλεη όηη απηέο ζα 

πξέπεη  λα αλαηεζνύλ ζε ηδησηηθό ζπλεξγείν κε κέξηκλα ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο (δειαδή ηεο επηηξνπήο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ) ε νπνία απνηειείηαη από ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ είλαη ηερληθόο.  

 

Σν ηδησηηθό ζπλεξγείν – αλάδνρνο ππνρξενύηαη εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηελ εηζαγσγή ηνπ 

νρήκαηνο ζε απηό θαη ηελ ιήςε αληηγξάθνπ ηνπ εληύπνπ «Φύιιν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο 

Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο» από ηελ ππεξεζία λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερλνινγηθή 

επηζεώξεζή ηνπ νρήκαηνο, ηνλ εληνπηζκό ηεο βιάβεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ, 

εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ. ηε ζπλέρεηα ππνρξενύηαη λα απνζηείιεη έληππν (κέζσ email ή 

απηνπξνζώπσο) κε ηηο ηερληθέο δηαπηζηώζεηο πνπ έθαλε θαηά ηνλ έιεγρν, όιεο ηηο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή 
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εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη (αλάιπζε ζε ώξεο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθή δαπάλε), θαζώο θαη ηα 

εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θιπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε πξνκήζεηά ηνπο 

θαη ε παξάδνζή ηνπο ζην ζπλεξγείν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ εθ κέξνπο ηνπο. 

 

Ζ αξκόδηα επηηξνπή αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο ην αλσηέξσ έληππν ην επαλειέγρεη θαη δίδεη ηελ ηειηθή έγθξηζε 

γηα ηελ επηζθεπή ή ζπληήξεζε ή ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ. Καηόπηλ ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ, ν 

αλάδνρνο (ησλ νκάδσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο) ππνρξενύηαη λα επηζθεπάζεη ην όρεκα θαη λα αληηθαηαζηήζεη 

ή λα πξνκεζεύζεη εμαξηήκαηα θιπ (ν αλάδνρνο ησλ νκάδσλ πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ), κε ρξήζε λέσλ 

αληαιιαθηηθώλ εληόο ηνπ επόκελνπ ηξηήκεξνπ εθηόο αλ απηό ζα πξέπεη λα παξαγγειζεί από ην εμσηεξηθό 

νπόηε ε επηζθεπή γίλεηαη άκεζα κεηά θαη ηελ ιήςε ηνπ αληαιιαθηηθνύ θαη πάληα κεηά ηελ ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ Σκήκα Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο Ορεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε είλαη κεγάιε 

απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

ζρεηηθνύ εληύπνπ από ηνλ αλάδνρν.  

 

Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία ζα ηεξείηαη γηα θάζε ηηκνιόγην μερσξηζηά, θσηναληίγξαθα δε ησλ σο άλσ εληύπσλ (κε 

εμαίξεζε εθείλνπ ηνπ Φύιιν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο πνπ ζα παξακέλεη ζηνλ 

θάθειν ηνπ νρήκαηνο / κεραλήκαηνο) ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπλνδεύνληαο ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο.  

 

Παξαθάησ δίδνληαη νκαδνπνηεκέλεο ελδεηθηηθά νη θπξηόηεξεο εξγαζίεο θαη νη ελδεηθηηθέο κέγηζηεο ώξεο πνπ 

απαηηνύληαη θαη πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ αλά είδνο επηζθεπήο. Σπρόλ εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ, αιιά κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθπόλεζεο ηεο κειέηεο, ζα ηηκνινγνύληαη κε ηελ ίδηα ρξέσζε αλά ώξα πνπ έρεη πξνζθέξεη ν αλάδνρνο 

ηεο ππεξεζίαο ζην έληππν ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηηο ππόινηπεο αθόινπζεο εξγαζίεο. 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 10. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΡΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(απορριμματοφόρων, ανοιχτϊν φορτθγϊν, κ.λ.π.) 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΑΤΟΩΕΣ 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΦΟΤΗΓΑ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΑ 

Κ.Λ.Ρ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΓΟΥ 

 
ΔΙΚΥΚΛΑ 

<3,5tn ΜΕΣΑΙΑ 
< 5tn 

ΜΕΓΑΛΑ 
>5tn 

<100hp >100hp  

Α.1 Επιςκευι και ςυντιρθςθ κινθτιρα 

1 εκτιφιζ ςτροφάλου 4h 4h 6h 4h 6h 2h 

2 Εφαρμογι κουηινζτων 2h 2h 4h 2h 4h 1h 

3 εκτιφιζ εδρϊν και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

4 Ρλάνιςμα καπακιοφ 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

5 Ρλάνιςμα κορμοφ κινθτιρα 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

6 
Αλλαγι δακτυλιδιϊν μπιελϊν  
και εφαρμογι πείρων 

1h 2h 3h 2h 3h 2h 

7 Αντικατάςταςθ χιτωνίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

8 
Αλλαγι κουηινζτων 
εκκεντροφόρου και εφαρμογι 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

9 
Αλλαγι δακτυλιδίων 
εκκεντροφόρου και εφαρμογι 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

10 Αλλαγι οδθγϊν βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

11 Αλλαγι εδρϊν βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

12 Φλάντηεσ τςιμοφχεσ 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Ελατιρια 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

14 
Επιςκευι μθχανιςμοφ κίνθςθσ 
βαλβίδων 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

15 φκμιςθ βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h ½ h 

16 Αλλαγι αντλία νεροφ 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

17 
Ζλεγχοσ – επιςκευι αντλίασ 
καυςίμου 

3h 4h 5h 4h 5h - 

18 
Κακαριςμόσ ακροφφςιων 
ψεκαςμοφ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

19 Επιςκευι υπερςυμπιεςτι 5h 5h 6h 5h 6h - 
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20 
Αλλαγι φίλτρων λαδιοφ αζρα 
πετρελαίου 

½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

21 

SERVICE πετρελαιοκινθτιρων: 
Αλλαγι λαδιϊν κινθτιρα, 
αλλαγι φίλτρων: (λαδιοφ, 
αζρα, πετρελαίου, καμπίνασ, 
τιμονιοφ), ζλεγχοσ βαλβολινϊν 
ςαςμάν- διαφορικό, ζλεγχοσ 
εμπρόςκιου ςυςτιματοσ, 
ζλεγχοσ ιμάντων   

3h 3h 3h 3h 3h - 

22 Εργαςίεσ επιςκευισ ςαςμάν 8h 8h 8h 8h 8h  

23 Ζλεγχοσ καυςαερίων 2h 2h 3h 2h 3h - 

24 

SERVICE βενηινοκινθτιρων: 
Αλλαγι λαδιϊν κινθτιρα, 
αλλαγι φίλτρων: (λαδιοφ, 
αζρα, βενηίνθσ, καμπίνασ), 
αλλαγι μπουηί, ζλεγχοσ 
φρζνων, ζλεγχοσ εμπρόςκιου 
ςυςτιματοσ, ζλεγχοσ ιμάντων   

3h 3h 3h 2h 3h 2h 

25 
Εξαγωγι ψυγείου νεροφ και 
επανατοποκζτθςθ  

2h 3h 4h 3h 4h - 

26 Επιςκευι ψυγείου  3h 5h 6h 5h 6h - 

27 Αλλαγι ιμάντα  1h 1h 1h 1h 1h - 

28 
Αντικατάςταςθ κολλάρου 
νεροφ 

1h 1h 1h 1h 1h - 

29 
Εξαγωγι κερμοςτατϊν αλλαγι 
αυτϊν 

1h 1h 1h 1h 1h - 

Α2 Επιςκευι και ςυντιρθςθ κιβϊτιου ταχυτιτων 

1 Αλλαγι φουρκζτεσ 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

2 Αλλαγι ςυγχρόνιηε 2h 3h 4h 4h 4h - 

3 Αλλαγι ρουλεμάν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

4 Αλλαγι γραναηιϊν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

5 
Αλλαγι φουρκζτεσ, ςυγχρονιηζ, 
ρουλεμάν, γραναηιϊν 

8h 15h 15h 15h 15h 3h 

6 Επιςκευι αργό γριγορο (fuller) - 8h 12h 8h 12h - 

7 Φλάντηεσ τςιμοφχεσ - 5h 6h 5h 6h 1h 

8 Ρρωτεφων άξονασ κομπλζ 4h 5h 5h 5h 5h - 

9 Δευτερεφων άξονασ κομπλζ 4h 5h 3h 5h 5h - 

10 
Ρρωτεφων – Δευτερεφων – 
Ενδιάμεςοσ άξονασ 

8h 10h 10h 10h 10h - 

11 Σταυροί ταχυτιτων 5h 7h 11h 7h 11h - 

12 Στακερά ταχυτιτων 4h 4h 4h 4h 4h - 

13 
Επιςκευι αυτομάτων κιβωτίων 
ταχυτιτων 

- 16h 16h - - 4h 

Α3 Επιςκευι και ςυντιρθςθ ςυμπλζκτθ 

1 
Επιςκευι άνω τρόμπασ 
ςυμπλζκτθ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

2 
Επιςκευι κάτω τρόμπασ 
ςυμπλζκτθ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

3 
Αλλαγι ςετ δίςκου πλατϊ 
ρουλεμάν 

5h 7h 9h 7h 9h - 

4 Αντικατάςταςθ ηεφγθ φερμουίτ 2h 4h 4h 4h 4h - 

5 Επιςκευι δίςκου 2h 3h 4h 3h 4h - 

6 Επιςκευι πλατϊ 3h 3h 5h 3h 5h - 

7 Αλλαγι φυςοφνασ 3h 4h 5h 4h 5h - 

Α4 Επιςκευι και ςυντιρθςθ αναρτιςεων (ςοφςτεσ , αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν) 

1 Αλλαγι αμορτιςζρ 5h 5h 6h 2h 2h 1h 

2 Αλλαγι – επιςκευι ςοφςτεσ 4h 5h 7h 2h 2h 1h 

3 Αλλαγι μπρακζτα 3h 4h 5h 4h 5h - 

4 Αλλαγι ςινεμπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 
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5 Αλλαγι κόντρεσ κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h 1h 

Α5 Επιςκευι και ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ πζδθςθσ 

1 Ζλεγχοσ δικτφου αζροσ 1h 1h 1h 1h 1h - 

2 Ζλεγχοσ κεντρικισ βαλβίδασ 1h 1h 1h 1h 1h - 

3 
Ζλεγχοσ – αλλαγι φυςοφνεσ 
τροχϊν 

2h 2h 3h 2h 3h - 

4 
Ζλεγχοσ – αλλαγι 
ρεγουλατόρων φρζνων 

3h 3h 4h 3h 4h 1h 

5 
Ζλεγχοσ – τορνίριςμα 
ταμποφρων 

2h 2h 4h 2h 4h - 

6 
Ζλεγχοσ – αλλαγι ςιαγϊνων 
φερμουίτ εμπρόςκιων τροχϊν 

3h 4h 5h 4h 5h - 

7 
Ζλεγχοσ – αλλαγι ςιαγϊνων 
οπίςκιων τροχϊν 

3h 4h 5h 4h 5h 1h 

8 
Λίπανςθ – αντικατάςταςθ 
ρουλεμάν τροχϊν – μουαγιζ 

      

9 
Λίπανςθ – αντικατάςταςθ ενόσ 
ρουλεμάν 

1h 2h 3h 2h 3h - 

10 Τςιμοφχεσ – δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h - 

11 
Εξαγωγι και επιςκευι 
παντόφλασ φρζνων 

2h 3h 4h 3h 4h - 

12 
Αντικατάςταςθ τακάκια 
εμπρόςκιων τροχϊν 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Αλλαγι δφο ταμποφρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 

14 Αλλαγι 4 ελατθρίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

Α6 Επιςκευι και ςυντιρθςθ εμπρόςκιου ςυςτιματοσ 

1 Ακραξϊνιο 2h 3h 3h 3h 3h - 

2 Ρείροσ ακραξωνίου 2h 3h 3h 3h 3h - 

3 ουλεμάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h 3h 3h - 

4 
Ακραξόνιο – Ρείροσ Ακραξονίου 
– ουλεμάν πείρων ακραξονίων 

5h 6h 8h 6h 8h - 

5 
ουλεμάν – Τςιμοφχεσ μουαγιζ, 
οδζλεσ, οδζλεσ μεταλλικζσ 

3h 4h 6h 4h 6h - 

6 Γλίςτρεσ – κουηινζτα - 8h 8h 8h 8h - 

7 Τάπεσ πθροδακτυλιϊν       

8 Γραςςαδοράκια       

9 
Αλλαγι ακρόμπαρα μικρισ – 
μεγάλθσ μπάρασ 

2h 3h 4h 4h 6h - 

10 
Ζλεγχοσ – επιςκευι μθχανιςμοφ 
διεφκυνςθσ (μθχανικόσ) 

2h 3h 5h 4h 6h - 

11 
Ζλεγχοσ – επιςκευι υδραυλικισ 
αντλίασ τιμονιοφ 

5h 6h 8h 6h 8h - 

12 
Ζλεγχοσ – επιςκευι υδραυλικοφ 
ατζρμονα τιμονιοφ 

6h 7h 10h 7h 10h - 

13 Αντικατάςταςθ αντλίασ τιμονιοφ 3h 4h 5h 4h 5h - 

14 
Ζλεγχοσ – αλλαγι μαρκοφτςια 
πιζςεωσ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

Α7 Επιςκευι και ςυντιρθςθ  αεροςυμπιεςτϊν 

1 

Στρόφαλοσ, ουλεμάν, Ελατιρια 
κόφλερ (ςετ), Δακτυλίδια, 
Μπιζλεσ, Σετ ελατιρια, Σετ 
φλάντηεσ 

3h 5h 6h 5h 6h - 

2 Αντικατάςταςθ Σκάςτρα κόφλερ 2h 3h 4h 4h 5h - 

3 Σετ φλάντηεσ κόφλερ κεφαλισ 1h 2h 3h 2h 3h - 

4 Σετ ελατιρια κόφλερ       

5 Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 

6 Χιτϊνιο κόφλερ       

7 Φίλτρα       

Α8 Επιςκευι και ςυντιρθςθ διαφορικοφ 
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1 
Επιςκευι – αντικατάςταςθ 
πθνίο κορϊνα ρουλεμάν 

8h 10h 15h 10h 15h - 

2 
Επιςκευι – αντικατάςταςθ 
μειωτιρων – θμιαξονίων 

5h 6h 8h 6h 8h - 

3 Φλάντηεσ τςιμοφχεσ 3h 4h 5h 4h 5h - 

Α9 Επιςκευι και ςυντιρθςθ καμπίνασ - οχιματοσ 

1 
Αντικατάςταςθ αμορτιςζρ 
κουβουκλίου 

2h 3h 4h 2h 2h - 

2 
Αντικατάςταςθ μπουκάλασ 
ανφψωςθσ 

1h 2h 3h 2h 2h - 

3 
Ζλεγχοσ – επιςκευι – αλλαγι 
υδραυλικισ αντλίασ ανφψωςθσ 

1h 1h 1h 2h 2h - 

4 
Αντικατάςταςθ ταπετςαρίασ 
οροφισ καμπίνασ 

2h 2h 2h 2h 2h - 

5 
Αντικατάςταςθ ταπετςαρίασ 
κυρϊν και πίςω μζρουσ 
καμπίνασ 

2h 2h 2h 2h 2h - 

6 
Αντικατάςταςθ πατϊματοσ 
καμπίνασ 

2h 2h 2h 2h 2h - 

7 
Επιςκευι ςυςτιματοσ 
άρκρωςθσ καμπίνασ ςτο ςαςί 

3h 5h 6h 1h 1h - 

8 Επιςκευι κακιςμάτων αζροσ 2h 3h 4h 3h 4h - 

9 
Αλλαγι αφρολζξ, τελάρων, 
ελατθρίων και ταπετςαρίασ 
κατά περίπτωςθ 

4h 5h 7h 5h 7h - 

10 
Επιςκευι μθχανιςμοφ βάςθσ 
κακίςματοσ 

4h 5h 6h 5h 6h - 

11 
Αντικατάςταςθ εμπρόςκιου 
υαλοπίνακα 

2h 2h 3h 2h 3h - 

12 
Αντικατάςταςθ υπολοίπων 
υαλοπινάκων 

2h 2h 3h 2h 3h - 

13 Επιςκευι αρκρϊςεων κυρϊν 2h 2h 2h 2h 2h - 

14 
Αντικατάςταςθ μθχανιςμϊν 
ανφψωςθσ παρακφρων 

3h 3h 4h 3h 4h - 

15 
Αντικατάςταςθ μθχανιςμοφ 
αςφάλιςθσ κυρϊν 

3h 3h 5h 3h 5h - 

16 Τςιμοφχεσ ςτεγανοποίθςθ 1h 1h 1h 1h 1h - 

17 
Κακαριςμόσ καμπίνασ, 
κακίςματα, ταπετςαρίεσ, 
πλαςτικά μζρθ 

1h 1h 2h 1h 2h - 

Α10 Επιςκευι ςυςτιματοσ εξαγωγισ καυςαερίων 

1 Αλλαγι καηανάκι εξάτμιςθσ 5h 5h 7h 5h 7h - 

2 Αλλαγι ςπιράλ εξάτμιςθσ 2h 3h 4h 3h 4h - 

3 Επιςκευι / κόλλθςθ εξάτμιςθσ 2h 3h 3h 3h 3h 1h 

Α11 Εργαςίεσ Φανοποιίασ - βαφισ 

1 
Αντικατάςταςθ κακρζπτθ με 
μπράτςο 

½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

2 
Αντικατάςταςθ ντίηασ και 
χειρολαβισ πόρτασ 

1h 1h 1h 1h 1h - 

3 
Αντικατάςταςθ κακίςματοσ 
οδθγοφ 

1h 1h 1h 1h 1h - 

4 
Αλλαγι κολλθτοφ παρμπρίη 
επιβατθγοφ 

1h - - - - - 

5 
Αλλαγι κολλθτοφ παρμπρίη 
φορτθγοφ 

- 2h 2h - - - 

6 
Αλλαγι παρμπρίη μθχανιματοσ 
ζργου 

- - - 2h 2h - 

7 
Αλλαγι ςε λάςτιχο παρμπρίη 
επιβατθγοφ 

1h - - - - - 
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8 
Αλλαγι ςε λάςτιχο παρμπρίη 
φορτθγοφ 

- 1h 1h - - - 

9 
Αλλαγι προφυλακτιρα 
διαιροφμενου 

1h 2h 2h - - - 

10 Αλλαγι προφυλακτιρα 1h 2h 2h - - - 

11 Αλλαγι ςκαλοπατιοφ καμπίνασ 1h ½ h ½ h - - - 

12 Αλλαγι γρφλου τηαμιοφ 1h 1h 1 ½ h 1h 1 ½ h - 

13 
Βαφι φτερϊν αυτοκινιτου/ 
μθχανισ 

4h 4h 5h 4h 5h 2h 

14 Βαφι πόρτασ φορτθγοφ 3h 3h 4h 3h 4h - 

15 
Επιςκευι πόρτασ καμπίνασ 
μθχανιματοσ 

- - - 3h 3h - 

16 Επιςκευι κλειδαριάσ 1h 1h 1 ½ h 1 ½ h 1 ½ h - 

17 
Επιςκευι ντίηασ και χειρολαβισ 
πόρτασ 

1h 1h 1h 2h 2h - 

18 
Καταςκευι ταπετςαρίασ 
κακίςματοσ 

3h 3h 4h 3h 4h 2h 

19 Καταςκευι κακίςματοσ 3h 4h 4h 4h 4h 2h 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 11. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Απλό service ανυψωτικοφ (βάςθσ – κορμοφ - βραχίονα) 4h 

2 Επιςκευι καλακιοφ 6h 

3 Επιςκευι ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ 3h 

4 Επιςκευι βαροφλκου 3h 

5 Επιςκευι τροχαλίασ 3h 

6 Επιςκευι ραοφλου 3h 

7 Αντικατάςταςθ μαρκουτςιοφ 1h 

8 Ζλεγχοσ χειριςτθρίων 3h 

9 Ζλεγχοσ βαλβίδασ 1h 

10 
Εξαγωγι μπουκάλασ ανφψωςθσ 1ου βραχίονα και 
επανατοποκζτθςθ 

4 h 

11 Αντικατάςταςθ κουηινζτου μπουκάλασ 1ου βραχίονα 2 h 

12 Γζμιςμα πφρου μπουκάλασ και τορνάριςμα αυτισ 5 h 

13 Τοποκζτθςθ αςφαλιςτικϊν ποδαρικϊν βραχίονα 16 h 

14 Τοποκζτθςθ αςφαλιςτικοφ υπζρβαρου 11 h 

15 Επιςκευι sos emergency 7 h 

16 Επανατοποκζτθςθ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ 12 h 

17 Service 2 h 

18 Επιςκευι διαρροϊν 4 h 

19 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ανυψ. μθχανθμάτων τφπου Α ι 
ΑΑ (ΦΕΚ 1186/2003) 

4 ½ h 

20 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ανυψ. μθχανθμάτων τφπου Β 
(ΦΕΚ 1186/2003) 

4 h 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 12. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΟΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Επιςκευι θλεκτρονικοφ ταχογράφου 1h 

2 Βακμονόμθςθ ψθφιακοφ ταχογράφου 1h 

3 Αντικατάςταςθ ωρολογίου θλεκτρονικοφ ταχογράφου ½ h 

4 Επιςκευι ψθφιακοφ ταχογράφου ½ h 

5  Επιςκευι χιλιομετρθτι ½ h 

6 Αντικατάςταςθ μπαταρίασ VDO ¼ h 

7 Σφράγιςμα – πιςτοποιθτικό ταχογράφου 1h 

8 Ζλεγχοσ ταχφτθτασ & οδομζτρου ψθφιακοφ ταχογράφου με HTC ½ h 

9 Εργαςία επιςκευισ πόρτασ (ςυρτάρι) ταχογράφου ½ h 

10 Ζλεγχοσ καλωδίωςθσ ψθφιακοφ ταχογράφου  ½ h 

11 Επιςκευι ςυςτιματοσ καταγραφισ ταχφτθτοσ (βελόνθ) ½ h 

12 Εργαςία αντικατάςταςθσ καλωδίωςθσ ½ h 
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13 Εργαςία αντικατάςταςθσ πλακζτασ Θλεκτρονικοφ ταχογράφου  ½ h 

14 Ζλεγχοσ δότθ ταχογράφου Kitas ½ h 

15 Εργαςία αντικατάςταςθσ πρόςοψθσ (καπάκι) ταχογράφου ½ h 

16 Εργαςία αντικατάςταςθσ ακίδων εγγραφισ ½ h 

17 Εργαςία αντικατάςταςθσ δότθ ταχογράφου ½ h 

18 Επιςκευι ςυςτιματοσ αυτόματου χρόνων εργαςίασ ½ h 

19 Επιςκευι Ωρόμετρου 3 h 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 13. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΟΓΑΝΩΝ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Συντιρθςθ – επιςκευι αντλιϊν μπεκ  4h 

2 Ζλεγχοσ καυςαερίων  1h 

3 Ζλεγχοσ τροφοδοςίασ  2h 

4 Επιςκευι αντλίασ πετρελαίου 5h 

5 Εξαγωγι – επιςκευι μπεκ 2h 

6 Αλλαγι ρεγουλατόρου  2h 

7 Ζλεγχοσ ρεγουλατόρου  2h 

8 Αλλαγι βοθκθτικισ αντλίασ πιζςεωσ 2h 

9 Αλλαγι ρφκμιςθσ 2h 

10 Εξαγωγι κακαριςμόσ ρεηερβουάρ και ςζρβισ TURBO 4h 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 14.  ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΕΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Γενικι επιςκευι μίηασ 4h 

2 Αλλαγι μίηασ 2h 

3 Γενικι επιςκευι και ζλεγχοσ δυναμό – αυτομάτου 4h 

4 Αλλαγι δυναμό 2h 

5 Ζλεγχοσ και επιςκευι φωτιςμοφ 3h 

6 Αλλαγι φαναριϊν 1h 

7 Ζλεγχοσ και επιςκευι μίηασ 4h 

8 Ζλεγχοσ και επιςκευι δυναμό  4h 

9 Αντικατάςταςθ εμπρόσ και πίςω φανϊν  2h 

10 Ζλεγχοσ και επιςκευι φάρων  1h 

11 Ζλεγχοσ και επιςκευι πλαϊνϊν και πίςω προβολζων  2h 

12 
Ζλεγχοσ και επιςκευι μοτζρ και μπράτςων 
υαλοκακαριςτιρων  

3h 

13 Ζλεγχοσ και επιςκευι θλεκτρικϊν παρακφρων  4h 

14 Ζλεγχοσ και επιςκευι θλεκτρικϊν κλειδαριϊν  2h 

15 Ζλεγχοσ και επιςκευι καλοριφζρ και αιρκοντίςιον 6h 

16 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων  0,20 h 

17 Αντικατάςταςθ μάκτρων υαλοκακαριςτιρων 0,20 h 

18 Ζλεγχοσ και επιςκευι καλωδίωςθσ οχιματοσ 8h 

19 Ζλεγχοσ και επιςκευι καλωδίωςθσ υπερκαταςκευϊν 8h 

20 Ζλεγχοσ και αντικατάςταςθ κόρνασ  1h 

21 Ζλεγχοσ και επιςκευι οργάνων (καντράν) 2h 

22 Αντικατάςταςθ φανϊν 0,30 h 

23 Αλλαγι διακόπτθ καλοριφζρ 2h 

24 Αντικατάςταςθ ψυγείου 3h 

25 Επιςκευι καυςτιρα 4h 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 15.  ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΤΗΓΩΝ, ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ, 
ΥΔΟΦΟΩΝ 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Αλλαγι box κολϊνασ container 18 

2 Αλλαγι αεροφουςκασ 18 

3 Αλλαγι ακρόμπαρου 1 
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4 Αλλαγι άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2 

5 Αλλαγι άκρου εμβόλου μαχαιριοφ 7 

6 Αλλαγι άκρου εμβόλου πόρτασ 4 

7 Αλλαγι άκρου εμβόλου φορείου 7 

8 Αλλαγι άκρου λεβιε 3 

9 Αλλαγι αμορτιςζρ 4 

10 Αλλαγι αναπνευςτιρα (ταπα) 1 

11 Αλλαγι αναςτολζα ςϊματοσ 5 

12 Αλλαγι ανζμθσ 2 

13 Αλλαγι αντλίασ νεροφ 7 

14 Αλλαγι ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 15 

15 Αλλαγι άξονα ραουλoυ 7 

16 Αλλαγι άξονα 8 

17 Αλλαγι άξονα αντλίασ 7 

18 Αλλαγι άξονα ανυψωτ. Μθχανιςμ. 6 

19 Αλλαγι άξονα κινιςεωσ ςαςμάν 3 

20 Αλλαγι άξονα κινθτιρα 7 

21 Αλλαγι άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ 5 

22 Αλλαγι άξονα ςτιριξθσ ανατροπι 5 

23 Αλλαγι άρκρωςθσ Μαχαιριοφ 11 

24 Αλλαγι άρκρωςθσ Ρόρτασ Container 15 

25 Αλλαγι άρκρωςθσ Ρροωκθτιρα 38 

26 Αλλαγι άρκρωςθσ άουλου Στακερ/ςθσ amplirol 20 

27 Αλλαγι άρκρωςθσ Φορείου 30 

28 Αλλαγι άρκρωςθσ εμπρ. Καβαλετου 8 

29 Αλλαγι άρκρωςθσ μπράτςου ανυψ. 4 

30 Αλλαγι άρκρωςθσ πόρτασ 7 

31 Αλλαγι άρκρωςθσ πόρτασ container 25 

32 Αλλαγι άρκρωςθσ πρζςασ 8 

33 Αλλαγι άρκρωςθσ ράουλου container 13 

34 Αλλαγι άρκρωςθσ ςϊματοσ 9 

35 Αλλαγι άρκρωςθσ τροχοφ container 5 

36 Αλλαγι αςφάλειασ βραχυκ. Σμα 25 

37 Αλλαγι αςφάλειασ γάντηου amplirol 5 

38 Αλλαγι αςφάλειασ ςυγκρ. contain 18 

39 Αλλαγι ατζρμονα ανυψ. μθχ. 18 

40 Αλλαγι βάκτρου εμβόλου 3 

41 Αλλαγι βαλβίδασ 3 

42 Αλλαγι βάνασ 1 
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43 Αλλαγι βάνασ τριοδθσ 1 

44 Αλλαγι βάςεων εξάτμιςθσ 3 

45 Αλλαγι βάςεων κινθτιρα 3 

46 Αλλαγι βάςεων μπάρασ ανυψωτικοφ 3 

47 Αλλαγι βάςεων ςκελετοφ 6 

48 Αλλαγι βάςεων ςϊματοσ 6 

49 Αλλαγι βάςεων τροχϊν container 15 

50 Αλλαγι βάςεωσ ςτιριξθσ πόρτασ 11 

51 Αλλαγι βάςθσ αντλίασ 22 

52 Αλλαγι βάςθσ βαρζλασ ραουλοφ. 20 

53 Αλλαγι βάςθσ ελατ. ςωμ.πρεςςασ 13 

54 Αλλαγι βάςθσ εμβόλου πόρτασ 7 

55 Αλλαγι βάςθσ μοτερ 9 

56 Αλλαγι βάςθσ ράουλου ςτακερ/ςθσ Amplirol 25 

57 Αλλαγι βάςθσ ςκαλοπατιοφ 4 

58 Αλλαγι βάςθσ ςτοπ ανυψ. μθχαν. 1 

59 Αλλαγι βάςθσ υδραυλικοφ κινθτιρα 11 

60 Αλλαγι βάςθσ χειριςτθρίου 4 

61 Αλλαγι βραχίονα ανυψ. μθχαν. 4 

62 Αλλαγι βραχίονα ελξθσ container 7 

63 Αλλαγι γαντηου αςφαλ. πόρτασ 5 

64 Αλλαγι γαντηου αςφαλιςθσ amplirol 8 

65 Αλλαγι γάντηου ελξθσ container 7 

66 Αλλαγι γάντηου πόρτασ 7 

67 Αλλαγι γλίςτρασ norba 4 

68 Αλλαγι γλίςτρασ ανυψ. μθχαν. 2 

69 Αλλαγι γλίςτρασ προωκθτιρα 5 

70 Αλλαγι γραναηιοφ 6 

71 Αλλαγι γραναηιοφ μίηασ 8 

72 Αλλαγι γωνίασ τυμπάνου 6 

73 Αλλαγι δείκτθ ελαίου 2 

74 Αλλαγι δζλτα 8 

75 Αλλαγι διακόπτθ 2 

76 Αλλαγι διακόπτθ χειριςμοφ ςυμπ. 1 

77 Αλλαγι ελάςματοσ φωτοκφτταρου 4 

78 Αλλαγι ελαςτ. παρεμβ. πόρτασ ςμα 8 

79 Αλλαγι ελαςτ.ςωλ.πιες. Με ακρα 4 

80 Αλλαγι ελαςτ.ςωλ.πιες.γαντηου 2 

81 Αλλαγι ελαςτικοφ ανυψωτικοφ 2 
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82 Αλλαγι ελαςτικοφ ειςαγωγισ 2 

83 Αλλαγι ελαςτικοφ ποδιάσ 1 

84 Αλλαγι ελαςτικοφ πόρτασ 2 

85 Αλλαγι ελαςτικοφ ςτεγανοποίθςθσ 3 

86 Αλλαγι ελατθρίου ζλξεωσ 0 

87 Αλλαγι ελατθρίου ςϊματοσ 1 

88 Αλλαγι ελατθρίου τηαβετασ 3 

89 Αλλαγι ελατθρίου χειριςτθρίου 1 

90 Αλλαγι εμβολoυ υδραυλ.αντλίασ 4 

91 Αλλαγι εμβόλου αζρα 1 

92 Αλλαγι εμβόλου ανυψωτικοφ 4 

93 Αλλαγι εμβόλου βαλβίδασ 4 

94 Αλλαγι εμβόλου γάντηου 4 

95 Αλλαγι εμβόλου κτενιοφ 4 

96 Αλλαγι εμβόλου μαχαιριοφ 11 

97 Αλλαγι εμβόλου ποδαρικϊν 18 

98 Αλλαγι εμβόλου πόρτασ 4 

99 Αλλαγι εμβόλου πόρτασ θμιρυμ/νου 18 

100 Αλλαγι εμβόλου προωκθτιρα 13 

101 Αλλαγι εμβόλου ςυρ.πόρτασ θμιρυμ/νου 13 

102 Αλλαγι εμβόλου τθλεςκοπικοφ 14 

103 Αλλαγι εμβόλου φορείου 14 

104 Αλλαγι εμβόλου φορείου ςυμπιεςτι 80 

105 Αλλαγι εμβόλου χειριςτθρίου 1 

106 Αλλαγι εμπρ. μζρουσ ςκελετοφ 14 

107 Αλλαγι εμπρόςκιασ μπάρασ 13 

108 Αλλαγι επαγωγικοφ (φωτοκυτ.) 3 

109 Αλλαγι επαφισ 2 

110 Αλλαγι ερταλον κουηινετου 1 

111 Αλλαγι ηφγι 2 

112 Αλλαγι θλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Φδατοσ 1 

113 Αλλαγι θλεκτρ. Συςτθμ. Ανυψωτ. 7 

114 Αλλαγι θλεκτροβαλβιδασ 2 

115 Αλλαγι κερμικοφ θλεκτρ. Κυκλ. 2 

116 Αλλαγι κθλείασ container 10 

117 Αλλαγι καδζνασ 25 

118 Αλλαγι καλωδιϊςεωσ 6 

119 Αλλαγι κάμερασ 2 

120 Αλλαγι κανόνα χειριςτθρίου 3 
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121 Αλλαγι κανονιοφ 5 

122 Αλλαγι καρδιάσ αντλίασ 8 

123 Αλλαγι καρζ άξονα 1 

124 Αλλαγι κατανεμθτι 1 

125 Αλλαγι κεντρ. άουλου τυμπάνου 6 

126 Αλλαγι κενρε. Τμθμ. Ρροωκθτιρα 24 

127 Αλλαγι κεντρικων δοκων ςϊματοσ 13 

128 Αλλαγι κεφαλισ πλυςτικοφ 13 

129 Αλλαγι κεφαλισ τερματ. διακόπτθ 2 

130 Αλλαγι κιτ οπιςκ. παρακ. 3 

131 Αλλαγι κιτ χειριςτθρίου 1 

132 Αλλαγι κολϊνασ τηαβεττασ 25 

133 Αλλαγι κολϊνων container 55 

134 Αλλαγι κολϊνων οροφισ 24 

135 Αλλαγι κολϊνων πατϊματοσ 14 

136 Αλλαγι κολϊνων ςϊματοσ 20 

137 Αλλαγι κομπλερ 14 

138 Αλλαγι κομπλερ τροχϊν μειωτιρα 6 

139 Αλλαγι κουηινετου 5 

140 Αλλαγι κοχυλιοφ 15 

141 Αλλαγι κρεμάςτρασ ανυψωτικοφ 15 

142 Αλλαγι κρεμάςτρασ θμιρυμ/νου 6 

143 Αλλαγι κρεμάςτρασ με γλιςτρεσ 1 

144 Αλλαγι κρουπον 1 

145 Αλλαγι κτενιοφ 5 

146 Αλλαγι λαδιοφ 0 

147 Αλλαγι λαδιοφ υδρ.κυκλωμ. Σμα 8 

148 Αλλαγι λαμαρίνασ λάςτιχου 11 

149 Αλλαγι λαςπωτιρα 2 

150 Αλλαγι λάςτιχου ειςαγωγθσ 3 

151 Αλλαγι λάςτιχου μπάρασ ανυψωτικοφ 2 

152 Αλλαγι λάςτιχου ςκελετοφ 1 

153 Αλλαγι λεβιζ χειριςτθρίου 1 

154 Αλλαγι μαχαιριοφ πρζςασ 24 

155 Αλλαγι μειωτι 15 

156 Αλλαγι μερϊν τυμπάνου 38 

157 Αλλαγι μεταλλάκτθ 4 

158 Αλλαγι μίηασ 3 

159 Αλλαγι μιςοφ ετς 24 
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160 Αλλαγι μιςοφ τυμπάνου 40 

161 Αλλαγι μόνιτορ 1 

162 Αλλαγι μπάρασ ανυψωτικοφ 4 

163 Αλλαγι μπάρασ εμβ. άουλου - Στακερ/ςθσ amplirol 13 

164 Αλλαγι μπάρασ ςουςτϊν 13 

165 Αλλαγι μπάρασ τιμονιοφ 13 

166 Αλλαγι μπουτον 0 

167 Αλλαγι μπουτον θλεχειρ 1 

168 Αλλαγι μπουτονιζρασ 3 

169 Αλλαγι μπράτςου ανυψ. μθχ. 4 

170 Αλλαγι ντίηασ κλίςεωσ ανυψωτ. 2 

171 Αλλαγι ντίηασ τθλεχειριςμοφ 2 

172 Αλλαγι ξφςτρασ φορείου ςμα 10 

173 Αλλαγι οδθγϊν προωκθτιρα 11 

174 Αλλαγι οδθγϊν πατϊματοσ 45 

175 Αλλαγι όλων των φίλτρων 13 

176 Αλλαγι ορκοςτάτθ προωκθτ. 10 

177 Αλλαγι ουρανοφ container 55 

178 Αλλαγι ουρανοφ πρζςασ 38 

179 Αλλαγι πατϊματοσ container 55 

180 Αλλαγι πατϊματοσ πρζςασ 55 

181 Αλλαγι πελμάτων ανυψωτικοφ 4 

182 Αλλαγι πετάλου φωτοκφτταρου 7 

183 Αλλαγι πθνίου 1 

184 Αλλαγι πι καδζνασ 23 

185 Αλλαγι πι οδθγϊν προωκθτιρα 14 

186 Αλλαγι πι ολίςκθςθσ γλίςτρασ 5 

187 Αλλαγι πιεηοςτατθ 4 

188 Αλλαγι πίνακα container 12 

189 Αλλαγι πιςτολιου 3 

190 Αλλαγι πλαϊνοφ ςκάφθσ 18 

191 Αλλαγι πλαϊνοφ τραβζρςασ 17 

192 Αλλαγι πλαϊνϊν καπακ. εμβ. πορτ. 7 

193 Αλλαγι πλαϊνϊν ςϊματοσ 45 

194 Αλλαγι πλακάκιου αντλίασ 3 

195 Αλλαγι πλακζτασ 2 

196 Αλλαγι πλάτθσ φορείου 18 

197 Αλλαγι πλατω 14 

198 Αλλαγι ποδαρικοφ 15 
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199 Αλλαγι ποδιάσ 7 

200 Αλλαγι πορτάκι 5 

201 Αλλαγι πορτάκι container 8 

202 Αλλαγι πορτάκι container ςμα 8 

203 Αλλαγι πορτάκι φορτ. πρεςςασ 9 

204 Αλλαγι πόρτασ 28 

205 Αλλαγι πόρτασ container 13 

206 Αλλαγι πριηασ 4 

207 Αλλαγι προβολεα 1 

208 Αλλαγι προεκτ.ςε γαντη.μπρατς. 3 

209 Αλλαγι προωκθτιρα 24 

210 Αλλαγι πφρου 1 

211 Αλλαγι πφρου εμβ.ράουλου ςμα 1 

212 Αλλαγι πφρου ραουλ. κυλ. φορ. 2 

213 Αλλαγι πφρων ςυ Container 8 

214 Αλλαγι ράουλου 5 

215 Αλλαγι ράουλου container 15 

216 Αλλαγι ράουλου κυλ. φορείου ςμα 16 

217 Αλλαγι ράουλου παλάντηασ 7 

218 Αλλαγι ραουλοφωλιασ 7 

219 Αλλαγι ραουλων κυλ. φορείου ςμα 20 

220 Αλλαγι ρεγουλατορου αμπραγιαη 2 

221 Αλλαγι ρεγουλατορου μπρατςου 7 

222 Αλλαγι ρελε 0 

223 Αλλαγι ρουλεμ. & γραναη. μειωτθ 32 

224 Αλλαγι ρουλεμάν & ςτεγαν. Τροχ. 5 

225 Αλλαγι ρουλεμάν άκρου εμβ. φορ. 5 

226 Αλλαγι ρουλεμάν ανυψωτικοφ 1 

227 Αλλαγι ρουλεμάν καβαλζτου 11 

228 Αλλαγι ρουλεμάν μαχαιριοφ 5 

229 Αλλαγι ρουλεμάν πλατω 8 

230 Αλλαγι ρουλεμάν πόρτασ θμιρυμ. 6 

231 Αλλαγι ρουλεμάν πρζςασ 12 

232 Αλλαγι ρουλεμάν ράουλου 3 

233 Αλλαγι ρυκμιςτι 6 

234 Αλλαγι ςαςμάν 11 

235 Αλλαγι ςιδθροςωλθνα 1 

236 Αλλαγι ςκαλοπατιοφ 5 

237 Αλλαγι ςκάφθσ μφλου 7 
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238 Αλλαγι ςκάφθσ πρζςασ 14 

239 Αλλαγι ςκελετοφ 18 

240 Αλλαγι ςταυροφ 1 

241 Αλλαγι ςτεγανϊν 4 

242 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ανυψωτ. Container 4 

243 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ανυψωτ. 1 

244 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Αςφαλιςθσ Container 8 

245 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Γαντηου Amplirol 5 

246 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Κτενιου 1 

247 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Μαχαιρ. 3 

248 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ρόρτασ 1 

249 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ρροωκ. 7 

250 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Συγκρ. Container 4 

251 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Τθλ. Θμιρυμ/νου 15 

252 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Φορείου 3 

253 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. γαντηου 1 

254 Αλλαγι ςτεγανϊν υδρ. εμβ. πόρτασ 7 

255 Αλλαγι ςτεγανϊν υδραυλ. Κινθτ. 11 

256 Αλλαγι ςτεγανϊν χειρ.φορτ.-εκφ 4 

257 Αλλαγι ςτεφανθσ κυλις. τυμπανου 46 

258 Αλλαγι ςτοιχειου φιλτρου ειςαγ. 0 

259 Αλλαγι ςτοπ ςουςτασ 5 

260 Αλλαγι ςυρματοςχοινου 9 

261 Αλλαγι ςυρομ. πόρτασ θμιρυμ/νου 24 

262 Αλλαγι ςυςτ. Γαντηου αςφαλιςθσ Container 15 

263 Αλλαγι ςυςτ. ελεγχου ςυμπιεςτθ 80 

264 Αλλαγι ςωλινα πολυαμιδιου 0 

265 Αλλαγι ςϊματοσ 65 

266 Αλλαγι τακάκι γλίςτρασ προωκθτ. 4 

267 Αλλαγι τακάκι γλίςτρασ φορείου 4 

268 Αλλαγι τακάκι γλίςτρασ φορείου Θμιρυμ/νου 4 

269 Αλλαγι τάκου βαλβίδασ 5 

270 Αλλαγι ταχυςυνδεςμων 1 

271 Αλλαγι τερματικοφ διακόπτθ 5 

272 Αλλαγι τηαβεττασ 14 

273 Αλλαγι τμθμ. Κακρζπτθ ςκελετοφ 25 

274 Αλλαγι τμθμ. Οροφισ 21 

275 Αλλαγι τμθμ. Τραβζρςασ ςϊματοσ 38 

276 Αλλαγι τμιματοσ πόρτασ 24 
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277 Αλλαγι τμιματοσ ςκάφθσ 16 

278 Αλλαγι τμιματοσ ςϊματοσ 35 

279 Αλλαγι τμιματοσ ψευδοπλ. 17 

280 Αλλαγι τοφμπο εμβόλου 11 

281 Αλλαγι τρoχοφ container 5 

282 Αλλαγι τραβζρςασ πόρτασ 7 

283 Αλλαγι τραβζρςασ ςκάφθσ 12 

284 Αλλαγι τραβζρςασ ςϊματοσ container 20 

285 Αλλαγι τςιμοφχασ ςτεγ.ρουλ. 1 

286 Αλλαγι τςιμουχϊν ράουλου 1 

287 Αλλαγι τυμπάνου 28 

288 Αλλαγι υδρ.Θλεκτροβαλβιδασ 5 

289 Αλλαγι υδρ.Κυκλ.ποδαρικων 4 

290 Αλλαγι υδρ.Κυκλϊματοσ αντλίασ 15 

291 Αλλαγι υδραυλικισ αντλίασ 11 

292 Αλλαγι υδραυλικοφ κινθτιρα 14 

293 Αλλαγι φανοφ 0 

294 Αλλαγι φάρου 1 

295 Αλλαγι φίλτρου 1 

296 Αλλαγι φίλτρου norba 2 

297 Αλλαγι φίλτρου επιςτρ. Σμα 5 

298 Αλλαγι φισ 3 

299 Αλλαγι φλάντηασ 1 

300 Αλλαγι φορείου 35 

301 Αλλαγι φτεροφ 3 

302 Αλλαγι φφλλου αλουμινιου 9 

303 Αλλαγι φυςςουνακι αζροσ 3 

304 Αλλαγι χειριςτθρίου 8 

305 Αλλαγι χεροφλι εργατϊν 1 

306 Αλλαγι χωνιοφ 1 

307 Αλλαγι ψευδοπλαιςιου 45 

308 Αλλαγι ψυκτροκθκθσ 1 

309 Αποςυν.-επαν. Θλεκτ. Κιν. Ρρεςςασ 65 

310 Αποςυνδ.-επαν. Αναςτολεα ελατ. 1 

311 Αποςυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 4 

312 Αποςυνδ.-επαν. Αντλίασ 4 

313 Αποςυνδ.-επαν. Αντλίασ πλυςτικ 4 

314 Αποςυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μθχαν. 11 

315 Αποςυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4 
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316 Αποςυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 5 

317 Αποςυνδ.-επαν. Βάςθσ ράουλου ελ 16 

318 Αποςυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 4 

319 Αποςυνδ.-επαν. ∆ελτα 6 

320 Αποςυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιοφ 3 

321 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. 8 

322 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont 8 

323 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Container 8 

324 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. 3 

325 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Αςφαλιςθσ Container 13 

326 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου 8 

327 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντηου 2 

328 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Γαντηου Amplirol 8 

329 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου 1 

330 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Μαχαιριοφ 5 

331 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Ρεριςτρ. 4 

332 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ρόρτασ 6 

333 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ρροωκ. 12 

334 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. άουλου Στακερ/ςθσ amplirol 8 

335 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Συγκ. Container 13 

336 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Τθλ. Θμιρυμ/νου 14 

337 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Φορείου 7 

338 Αποςυνδ.-επαν. Θλεκτρ. μοτερ 2 

339 Αποςυνδ.-επαν. Καβαλετου 7 

340 Αποςυνδ.-επαν. Κρεμάςτρασ 6 

341 Αποςυνδ.-επαν. Μαχαιριοφ 23 

342 Αποςυνδ.-επαν. Μειωτθ 11 

343 Αποςυνδ.-επαν. Μπράτςου ανυψ. 5 

344 Αποςυνδ.-επαν. Ραλάντηασ 7 

345 Αποςυνδ.-επαν. Ρεντάλ 5 

346 Αποςυνδ.-επαν. Ρετάλου 11 

347 Αποςυνδ.-επαν. Ρόρτασ 20 

348 Αποςυνδ.-επαν. Ρόρτασ κιβωταμ. 9 

349 Αποςυνδ.-επαν. Ρρζςασ ςμα 55 

350 Αποςυνδ.-επαν. Ρροωκθτιρα 18 

351 Αποςυνδ.-επαν. άουλου 8 

352 Αποςυνδ.-επαν. άουλου παλαντηασ 2 

353 Αποςυνδ.-επαν. αουλων φορείου 20 

354 Αποςυνδ.-επαν. ουλεμάν παλαντηασ 6 
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355 Αποςυνδ.-επαν. Σαςμάν 6 

356 Αποςυνδ.-επαν. Σκελετοφ 14 

357 Αποςυνδ.-επαν. Τθλεχειρ/ριου 6 

358 Αποςυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίασ 11 

359 Αποςυνδ.-επαν. Υδραυλ. κινθτιρα 14 

360 Αποςυνδ.-επαν. Υπερκαταςκευθσ 32 

361 Αποςυνδ.-επαν. Φορείου 26 

362 Αποςυνδ.-επαν. Φορείου ςυμπιες 38 

363 Αποςυνδ.-επαν. Χειριςτθρίου 7 

364 Αποςυνδ.-μετατ. – επαν. Γαντηων 11 

365 Αποςφνδεςθ παλαιάσ υπερκαταςκ. 42 

366 Αποςφνδεςθ πλυςτικοφ 14 

367 Βαφι container 80 

368 Βαφι απορ/ρου 55 

369 Βαφι πόρτασ 8 

370 Βαφι υπερκαταςκευισ 45 

371 Γενικό service κινθτιρα hatz 3 

372 Ζλεγχοσ & ρφκμιςθ φωτοκφτταρου 1 

373 Ζλεγχοσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 1 

374 Ζλεγχοσ γάντηων αςφάλιςθσ πόρτασ 1 

375 Ζλεγχοσ διαρροϊν 1 

376 Ζλεγχοσ εμβολϊν πόρτασ 1 

377 Ζλεγχοσ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ 1 

378 Ζλεγχοσ κομπρεςζρ 1 

379 Ζλεγχοσ λειτουργ. ςυμπιεςτι ςμα 5 

380 Ζλεγχοσ πιζςεων 2 

381 Ζλεγχοσ πιζςεων ςμα 3 

382 Ζλεγχοσ πιζςεωσ εμβολ. Γάντηου 1 

383 Ζλεγχοσ ραουλων 3 

384 Ζλεγχοσ ςαςμάν 3 

385 Ζλεγχοσ υδραυλ. Αντλίασ 1 

386 Ζλεγχοσ υδραυλ. Κινθτιρα 2 

387 Ζλεγχοσ υδραυλ. Χειριςτθρίου 2 

388 Ζλεγχοσ υδραυλικόσ ς.μ.α. 10 

389 Ζλεγχοσ ψευδοπλαιςιου 10 

390 Ενίςχυςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 2 

391 Ενίςχυςθ αρκρϊςεων πόρτασ 5 

392 Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβολ. πόρτασ 4 

393 Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβόλου προωκ. 5 
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394 Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβόλου φορείου 8 

395 Ενίςχυςθ βάςθσ ελατθρ. Σωμ. πρεςςασ 2 

396 Ενίςχυςθ βάςθσ εμβόλου φορείου 8 

397 Ενίςχυςθ βάςθσ πφρου τυμπάνου 4 

398 Ενίςχυςθ βάςθσ ςτθριξθσ πόρτασ 7 

399 Ενίςχυςθ βραχιόνων ανυψ. μθχαν. 4 

400 Ενίςχυςθ γζφυρασ 8 

401 Ενίςχυςθ δζλτα 7 

402 Ενίςχυςθ δεξαμενισ νεροφ 2 

403 Ενίςχυςθ εμπροςκ.γεφ.ψευδοπλ. 7 

404 Ενίςχυςθ εςωτερικοφ τυμπάνου 10 

405 Ενίςχυςθ κολϊνασ ανυψωτικοφ 10 

406 Ενίςχυςθ κολϊνασ ςϊματοσ 10 

407 Ενίςχυςθ κολϊνων πόρτασ 6 

408 Ενίςχυςθ κοχυλιοφ 10 

409 Ενίςχυςθ κρεμάςτρασ ανυψωτικοφ 10 

410 Ενίςχυςθ μαςίφ τυμπάνου 10 

411 Ενίςχυςθ μαχαιριοφ 10 

412 Ενίςχυςθ οδθγϊν προωκθτιρα 10 

413 Ενίςχυςθ ορκοςτάτθ 10 

414 Ενίςχυςθ οροφισ ςωματ. πρεςςασ 15 

415 Ενίςχυςθ πατϊματοσ 20 

416 Ενίςχυςθ πετάλου 11 

417 Ενίςχυςθ πι καδζνασ 20 

418 Ενίςχυςθ πλαιν. Σκάφθσ πρζςασ 11 

419 Ενίςχυςθ πλαϊνϊν ςκάφθσ 9 

420 Ενίςχυςθ πλαιςίου 20 

421 Ενίςχυςθ πλάτθσ φορείου 40 

422 Ενίςχυςθ ποδιάσ 2 

423 Ενίςχυςθ πόρτασ 6 

424 Ενίςχυςθ προωκθτιρα 15 

425 Ενίςχυςθ πυρρϊν ςυμπλζξθσ Container 15 

426 Ενίςχυςθ ραουλοφόρου βάςθσ 15 

427 Ενίςχυςθ ραουλοφωλιάσ 10 

428 Ενίςχυςθ ςαςςι container 20 

429 Ενίςχυςθ ςκάφθσ 15 

430 Ενίςχυςθ ςϊματοσ πρζςασ 26 

431 Ενίςχυςθ τηαβζτασ 6 

432 Ενίςχυςθ τραβζρςασ πόρτασ 17 
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433 Ενίςχυςθ τραβζρςασ ςκάφθσ 26 

434 Ενίςχυςθ τυμπάνου 30 

435 Ενίςχυςθ φορείου container 8 

436 Ενίςχυςθ φορείο 100 

437 Ενίςχυςθ φτεροφ 2 

438 Ενίςχυςθ φωλιάσ γάντηου 4 

439 Ενίςχυςθ ψευδοπλαιςίου 6 

440 Ενίςχυςθ ψευδοπλαιςίου amplirol 35 

441 Ενίςχυςθ-ευκ/ςθ γάντηου amplirol 13 

442 Ενίςχυςθ-ςυγκολ.πλατθσ φορείου 34 

443 Επανατοποκζτθςθ πρζςασ ςμα 100 

444 Επιβράχυνςθ πλαιςίου 46 

445 Επιςκευι (τορνιρ.-γεμ) Αξον. ραουλων 7 

446 Επιςκευι ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 25 

447 Επιςκευι άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ 6 

448 Επιςκευι άρκρωςθσ 9 

449 Επιςκευι βάςεων τροχϊν container 15 

450 Επιςκευι βάςθσ εμβόλου φορείου 11 

451 Επιςκευι βάςθσ ράουλου ζλξθσ 13 

452 Επιςκευι βραχίονα ςυγκρ. container 17 

453 Επιςκευι γάντηου ζλξθσ cont. 45 

454 Επιςκευι δελτα 4 

455 Επιςκευι διαρροθσ εμβολ. μαχαιριοφ 5 

456 Επιςκευι διαρροθσ λαςτιχ. ειςαγωγθσ 2 

457 Επιςκευι διαρροων υδραυλ. Αντλίασ 11 

458 Επιςκευι διαρροων υδραυλ. Κυκλωματοσ 11 

459 Επιςκευι διςκου 6 

460 Επιςκευι δοχειου λαδιοφ 3 

461 Επιςκευι εμβόλου ανυψ. 14 

462 Επιςκευι εμβόλου ανυψ. Container 8 

463 Επιςκευι εμβόλου ανυψωτικοφ 2 

464 Επιςκευι εμβόλου αςφάλιςθσ Container 11 

465 Επιςκευι εμβόλου βελονιου 8 

466 Επιςκευι εμβόλου γαντηου 7 

467 Επιςκευι εμβόλου κουβουκλιου 8 

468 Επιςκευι εμβόλου μαχαιριοφ 10 

469 Επιςκευι εμβόλου περιςτροφθσ 10 

470 Επιςκευι εμβόλου πόρτασ 7 

471 Επιςκευι εμβόλου προωκθτιρα 18 
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472 Επιςκευι εμβόλου ράουλου Στακερ/ςθσ amplirol 5 

473 Επιςκευι εμβόλου φορείου 9 

474 Επιςκευι εμβόλου χτενιου 4 

475 Επιςκευι θλεκτρικου κυκλωματοσ 5 

476 Επιςκευι κθλειασ ελξθσ container 13 

477 Επιςκευι κοντρασ διαφορικου 3 

478 Επιςκευι κυκλ. αυτ. λιπανςθσ 4 

479 Επιςκευι μαχαιριοφ 38 

480 Επιςκευι μπράτςων ανυψωτικοφ 8 

481 Επιςκευι οδθγϊν γλιςτρων 36 

482 Επιςκευι οδθγϊν προςεγγιςθσ Container 30 

483 Επιςκευι ουρανου container 27 

484 Επιςκευι πατϊματοσ 18 

485 Επιςκευι πενταλ 11 

486 Επιςκευι πλαιςίου container 23 

487 Επιςκευι ποδιάσ 5 

488 Επιςκευι πορτάκι (πανω) θμιρυμ/νου 16 

489 Επιςκευι πόρτασ οχθματοσ 25 

490 Επιςκευι προωκθτιρα 33 

491 Επιςκευι ράουλου 5 

492 Επιςκευι ραουλοφωλιασ 7 

493 Επιςκευι ςαςμάν 8 

494 Επιςκευι ςκαλοπατιοφ 3 

495 Επιςκευι ςκάφθσ υποδ. Απορ/των 7 

496 Επιςκευι ςκελετοφ 17 

497 Επιςκευι ςτθρ. ςτεφ. κυλ. τυμπαν. 17 

498 Επιςκευι ςυςτ. Αςφαλ. Ρόρτασ 18 

499 Επιςκευι ςυςτ. Αυτομ. Λιπανςθσ 13 

500 Επιςκευι τθλεχειριςτθριου 3 

501 Επιςκευι υδραυλικθσ αντλίασ 8 

502 Επιςκευι υδραυλικοφ κινθτιρα 9 

503 Επιςκευι υδραυλικοφ κυκλωματοσ 6 

504 Επιςκευι φορείου 23 

505 Επιςκευι φορείου ςμα 75 

506 Επιςκευι χειριςτθρίου 5 

507 Ευκυγρ/ςθ ανυψ.μθχαν. 14 

508 Ευκυγρ/ςθ άξονα ανυψωτικοφ 7 

509 Ευκυγρ/ςθ αρκρ.αςφαλ.πόρτασ πρεςςασ 13 

510 Ευκυγρ/ςθ αρκρ.εμβόλου ανυψ. 2 
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511 Ευκυγρ/ςθ αρκρωςεων πόρτασ πρεςςα 30 

512 Ευκυγρ/ςθ άρκρωςθσ ςϊματοσ 8 

513 Ευκυγρ/ςθ αςφαλειων τηαβετα 5 

514 Ευκυγρ/ςθ βάςεων κινθτιρα 2 

515 Ευκυγρ/ςθ βάςεων ςυγκρ. ςουςτων 8 

516 Ευκυγρ/ςθ βάςθσ πλατθσ φορείου 15 

517 Ευκυγρ/ςθ βάςθσ ράουλου ςτακερ/ςθσ Amplirol 15 

518 Ευκυγρ/ςθ βραχιονων ανυψωτικοφ 3 

519 Ευκυγρ/ςθ γαντηου ελξθσ cont. 14 

520 Ευκυγρ/ςθ γαντηου πρεςςασ ςμα 25 

521 Ευκυγρ/ςθ γαντηων πόρτασ container 13 

522 Ευκυγρ/ςθ γωνιασ τυμπανου 8 

523 Ευκυγρ/ςθ ελικωςεων τυμπανου 15 

524 Ευκυγρ/ςθ κρεμάςτρασ 2 

525 Ευκυγρ/ςθ μαςιφ 8 

526 Ευκυγρ/ςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 1 

527 Ευκυγρ/ςθ οδθγϊν μικρθσ πόρτασ container 19 

528 Ευκυγρ/ςθ οδθγϊν προωκθτιρα 11 

529 Ευκυγρ/ςθ πλαινοφ αψίδασ 13 

530 Ευκυγρ/ςθ πλαιςίου container 16 

531 Ευκυγρ/ςθ ποδιάσ 2 

532 Ευκυγρ/ςθ πορτάκι (επανω) Θμιρυμουλκουμενου 25 

533 Ευκυγρ/ςθ πόρτασ 5 

534 Ευκυγρ/ςθ πόρτασ container 18 

535 Ευκυγρ/ςθ πόρτασ ανατροπισ 3 

536 Ευκυγρ/ςθ πφρων ςφμπλεξθσ Container 15 

537 Ευκυγρ/ςθ ςαςςι 16 

538 Ευκυγρ/ςθ ςκαλοπατιοφ 1 

539 Ευκυγρ/ςθ ςϊματοσ 45 

540 Ευκυγρ/ςθ φωλιάσ γάντηου 5 

541 Ευκυγρ/ςθ χτενιου ανυψωτικοφ 6 

542 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.βασ.ςτθρ.αντλ 7 

543 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.γεφυρ.ςαςςι 7 

544 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.κεντρ.δοκ.ςωμ. 23 

545 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.ραουλοφ.βάςεωσ 17 

546 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.ψευδ.& ραουλ 17 

547 Ευκυγρ/ςθ-ενίςχυςθ πλαινων 15 

548 Ευκυγρ/ςθ-τορνιριςμα ςτεφ.κυλ.τυμ 50 

549 Θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ ςμα 15 
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550 Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ πόρτασ 3 

551 Κακαριςμόσ βαλβίδων 3 

552 Κακαριςμόσ ραουλων φορείου ςμα 23 

553 Λίπανςθ κινοφμενων μερϊν 1 

554 Λίπανςθ πρζςασ ςμα 3 

555 Μετατροπι βάςεωσ αντλίασ 4 

556 εγουλάριςμα ανυψωτικοφ μθχαν. 2 

557 εγουλάριςμα ραουλων 3 

558 εγουλάριςμα υδραυλ. Κινθτιρα 2 

559 φκμιςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 2 

560 φκμιςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 1 

561 φκμιςθ πιζςεων 1 

562 φκμιςθ πόρτασ 1 

563 φκμιςθ ραουλων 3 

564 φκμιςθ ςκαλοπατιοφ 2 

565 φκμιςθ κινθτιρα 1 

566 Στεγαν. λεκανθσ υποδοχισ απορρ. 2 

567 Στιριξθ βάςεων δζλτα 5 

568 Συγκόλλθςθ άκρου φορείου 15 

569 Συγκόλλθςθ αναςτολζων ςϊματοσ 2 

570 Συγκόλλθςθ ανυψωτικοφ 1 

571 Συγκόλλθςθ άξονα ανυψωτικοφ 11 

572 Συγκόλλθςθ άξονα αρκρ.βραχ.ανυ 15 

573 Συγκόλλθςθ αρκρ.εμβολ.ανυψ. 3 

574 Συγκόλλθςθ αρκρ. εμβόλου πόρτασ 4 

575 Συγκόλλθςθ αρκρ. εμπρ.καβαλετου 5 

576 Συγκόλλθςθ άρκρωςθσ Φορείου 9 

577 Συγκόλλθςθ άρκρωςθσ πόρτασ 3 

578 Συγκόλλθςθ βάςθσ ελατθρ. Σωματ. 2 

579 Συγκόλλθςθ βάςθσ εμβόλου ανυψ. 4 

580 Συγκόλλθςθ βάςθσ ςτεφάνθσ κυλ. 14 

581 Συγκόλλθςθ βάςθσ ςτθρ. Φτερου 5 

582 Συγκόλλθςθ βάςθσ υδρ.αντλίασ 8 

583 Συγκόλλθςθ βάςθσ υδρ.κινθτιρα 4 

584 Συγκόλλθςθ βάςθσ χειριςτθρίου 2 

585 Συγκόλλθςθ βραχίονα ςυγκ.container 8 

586 Συγκόλλθςθ γζφυρασ 18 

587 Συγκόλλθςθ δζλτα 4 

588 Συγκόλλθςθ δοχείου λαδιοφ 4 
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589 Συγκόλλθςθ ελάςματοσ φωτοκυττ. 2 

590 Συγκόλλθςθ εμβόλου μαχαιριοφ 3 

591 Συγκόλλθςθ εμβόλου φορείου 3 

592 Συγκόλλθςθ –ενιςχ.βάςθσ μικρ.ράουλου 1 

593 Συγκόλλθςθ κεντρ.τμθμ.προωκθτ. 14 

594 Συγκόλλθςθ κολϊνασ ανυψωτικοφ 15 

595 Συγκόλλθςθ κολϊνασ ςϊματοσ 13 

596 Συγκόλλθςθ κολϊνων πόρτασ 4 

597 Συγκόλλθςθ κοχυλιοφ 4 

598 Συγκόλλθςθ κρεμάςτρασ μαχαιρ. 5 

599 Συγκόλλθςθ κτενιοφ 3 

600 Συγκόλλθςθ λάμων ςτθριξ. Μαςίφ 17 

601 Συγκόλλθςθ μαςίφ 22 

602 Συγκόλλθςθ μαχαιριοφ 15 

603 Συγκόλλθςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 3 

604 Συγκόλλθςθ ορκοςτάτθ 13 

605 Συγκόλλθςθ πατϊματοσ 3 

606 Συγκόλλθςθ πελμάτων ςτθρ. container 13 

607 Συγκόλλθςθ πετάλου 15 

608 Συγκόλλθςθ πλαιςίου 20 

609 Συγκόλλθςθ ποδιάσ 3 

610 Συγκόλλθςθ πόρτασ 11 

611 Συγκόλλθςθ πόρτασ ανατροπισ 5 

612 Συγκόλλθςθ προωκθτιρα 11 

613 Συγκόλλθςθ ραουλοφωλιασ 6 

614 Συγκόλλθςθ ςκαλοπατιοφ 0 

615 Συγκόλλθςθ ςκάφθσ 2 

616 Συγκόλλθςθ ςτεφάνθσ κυλίςεωσ 22 

617 Συγκόλλθςθ ςϊματοσ 25 

618 Συγκόλλθςθ τραβζρςασ 8 

619 Συγκόλλθςθ τυμπάνου 19 

620 Συγκόλλθςθ φτερϊν 1 

621 Συγκόλλθςθ ψευδοπλαιςίου 4 

622 Συγκόλλθςθ-ςτθριξθ λάςτιχου 4 

623 Σφςφιξθ ραουλων 7 

624 Τοποκζτθςθ inventer 26 

625 Τοποκζτθςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 63 

626 Τοποκζτθςθ γλιςτρϊν κάδων 20 

627 Τοποκζτθςθ ελεγκτι προγρ/τοσ 54 
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628 Τοποκζτθςθ μάςκασ φορείου 14 

629 Τοποκζτθςθ μπουτ/ρασ χοάνθσ 1 

630 Τοποκζτθςθ πλαϊνϊν μπαρϊν 38 

631 Τοποκζτθςθ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ 50 

632 Τοποκζτθςθ υδραυλικϊν ποδαρικϊν 29 

633 Τορνίριςμα-γζμιςμα άξονα παλάντηασ 1 

634 Τορνίριςμα -γζμιςμα ράουλου 7 

635 Τορνίριςμα -κεντραριςμα τυμπάνου 8 

 
Αλαθνξηθά κε ηα αληαιιαθηηθά, έλα ηκήκα ησλ απαηηνύκελσλ αλαθέξνληαη ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΥΗ 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ζηνλ Πίλαθα 16 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ αθνύ δελ είλαη δπλαηό λα πξνζδηνξηζηνύλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ όιεο νη αλάγθεο γηα θάζε όρεκα, κεράλεκα ή δίθπθιν. Καζώο ε θαηαγξαθή ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ, ν θάησζη πίλαθαο ζα ζπκπιεξώλεηαη ζηαδηαθά. 

ΠΡΟΟΥΖ ζα πξέπεη όκσο λα δνζεί         ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαζώο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε 

από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, θαζώο ην πνζνζηό έθπησζήο ηνπο ζα 

εθαξκνζηεί θαη ζηηο αλαγξαθόκελεο ζε απηό ηνλ πίλαθα ηηκέο αλά είδνο. Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε νρήκαηνο, κεραλήκαηνο ή δηθύθινπ θαη 

θπζηθά θαηλνύξγηα. Ζ ππνρξέσζε πξνκήζεηαο θαηλνύξησλ αληαιιαθηηθώλ κπνξεί λα αξζεί ΜΟΝΟ θαη 

πάληα αηηηνινγεκέλα θαη κεηά από απνδεδεηγκέλε έξεπλα αγνξάο όηαλ απηό θαζίζηαηαη αδύλαην ιόγσ 

παιαηόηεηαο ηνπ νρήκαηνο κεραλήκαηνο. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή όκσο ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ αληαιιαθηηθνύ θαη’ ειάρηζηνλ γηα έλα έηνο κε Τ/Γ ηνπ 

πξνκεζεπηή αλαδόρνπ.   

 

Σπρόλ αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗ (νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν) ζα πξνκεζεύνληαη: 

 είηε βάζε ηεο ηηκήο ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ πνπ ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο (πάλσ ζηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκόδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ε 

πξνζθεξόκελε έθπησζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα),  

 είηε ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνκεζεπόκελν είδνο δελ ππάξρεη νύηε ζην Παξάξηεκα ΗΗ, νύηε ζηνλ 

ππνβαιιόκελν ηηκνθαηάινγν ηνπ αλαδόρνπ, ε ηηκή ηνπ ζα πξνθύπηεη από παξάιιειε έξεπλα αγνξάο 

ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ αλαδόρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαηίζεληαη δύν ηνπιάρηζηνλ 

πξνζθεξόκελεο ηηκέο.     

 

πκπιεξσκαηηθά ζηα αλσηέξσ πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη πνζνηήησλ ειαζηηθώλ, ε νπνία θαη 

απνηειεί θαη μερσξηζηή νκάδα ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην πνζό ηεο νπνίαο ζα αθαηξεζεί από ηνλ θσδηθό 

ησλ αληαιιαθηηθώλ. 

 

Πίλαθαο 17: ΟΜΑΓΑ 29: Πξνκήζεηα Διαζηηθώλ γηα ηα νρήκαηα/Μεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2021 

 

Σύπορ Δλαζηικών 
Σεμάσια 

Δλαζηικών 
Σιμή 

Μονάδαρ 
Ποζό (€) 

Δλπύζηπια CASE ΣR 
270 (320x86x50) 

1 
1500 1500 

1400-24/16  (ΛΙΝΑ 20) 6 620 3720 

16,9-28   (ΛΙΝΑ 18) 6 520 3120 

12,5/80-18  (ΛΙΝΑ 18) 6 320 1920 

12-16,5 ΝΖS (ΛΙΝΑ 18) 4 360 1440 
20,5-25, Δ-3/L-3 (ΛΙΝΑ 

18) 
2 900 1800 

33/15,5/16,5 (ΛΙΝΑ 18) 2 440 880 

165/65/13 4 55 220 

175/65/14 6 55 330 

185/60/15 2 60 120 

185/75/16  8 95 760 

195/70/15 4 105 420 
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195/75/16 2 120 240 

205/80/16 (205R16) 8 120 960 

215/65/16 4 90 360 

225/65/16 2 95 190 

225/75/16 2 100 200 

225/75/17,5 4 220 880 

235/75/17,5 2 230 460 

255/70/16 4 175 700 

285/70/19,5 24 330 7920 

315/80/22,5 28 390 10920 

ύνολο Σεμασίων 131 
 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΟΜΑΓΑ 29 39.060,00 

ΦΠΑ (24%) 9.374,40 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 29 48.434,40 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα θαη’ ειάρηζηνλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θάπνηα από ηα αλσηέξσ 

ειαζηηθά θαζώο αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (πρ δηακνξθσηήο γαηώλ), κλεκνλεύνληαη ζην Άξζξν 11 ηεο 

παξνύζαο κειέηεο, ελώ ζην Παξάξηεκα Η ππάξρεη πίλαθαο κε επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ 

νρεκάησλ ηα ειαζηηθά ησλ νπνίσλ ρξίδνπλ αληηθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη εθηάθησο αλάγθε 

πξνκήζεηαο ειαζηηθνύ γηα όρεκα πνπ δελ αλήθεη ζην Παξάξηεκα Η, απηό ζα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί κε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ηεο Οκάδαο 29.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

Οκάδεο Πξνζθνξάο 
Λόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ εύξνπο ησλ εξγαζηώλ (αθνύ νη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ νρεκάησλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαζώο είλαη επί ην πιείζηνλ 

έθηαθηεο βιάβεο θαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε όρεκα) αιιά θαη ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηόινπ ησλ 

νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπώλ δε δύλαηαη λα θαζνξηζηνύλ πνζόηεηεο βιαβώλ θαη 

αληηζηνίρσο επηζθεπώλ ή θαη πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αδύλαηε ε αθξηβήο 

πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ αιιά θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ. Έηζη γηα ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο έρεη γίλεη κία 

θαηαγξαθή ελδεηθηηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ γηα απηέο σξώλ, ελώ γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ δελ 

ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νύηε ζηνλ Πίλαθα 16 αιιά νύηε θαη ζηνλ θαηαηεζεηκέλν ηηκνθαηάινγν (ν νπνίνο 

ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ λα αιιειεπηθαιύπηεη ηνλ Πίλαθα 16) ζα γίλεηαη έξεπλα αγνξάο ζύκθσλα θαη κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ από 29/01/2018 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΟΓΖΓΗΑ 19 (2ε Έθδνζε) (Απόθαζε 1/2018 ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ).  

 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ αλά νκάδα εξγαζηώλ (27 νκάδεο εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο) έρεη γίλεη επηκεξηζκόο ησλ πνζώλ αλά ππεξεζία (πρ Γηνίθεζεο, Άξδεπζεο θιπ) βαζηδόκελε 

ζηελ έσο ηώξα εκπεηξία αιιά θαη ην ηζηνξηθό ζπληήξεζεο ηνπ ζηόινπ ζηνλ Πίλαθα 18, ρσξίο όκσο ηα πνζά 

απηά λα είλαη δεζκεπηηθά θαη λα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ 100%. Δπίζεο ζηνλ Πίλαθα 18 ζηελ θάζε νκάδα 

εξγαζηώλ ππάξρεη δηαθξηηά έλα πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ ηπρώλ κηθξνϋιηθώλ (ε άκεζε 

θάιπςε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη από ηνλ αλάδνρν ηεο νκάδαο γηα ηελ απνθπγή ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ) 

πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ ζπληήξεζε θαη ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ πνζνύ ηεο 

αλαζέηνπζαο εξγαζίαο. Σα ελ ιόγσ πνζά ζα ηηκνινγεζνύλ σο πξνκήζεηα ζηνλ εθάζηνηε αλάδνρν ηεο νκάδαο 

θαη ε θνζηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο παξνύζαο αιιά θαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ από 29/01/2018 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΟΓΖΓΗΑ 19 (2ε Έθδνζε) (Απόθαζε 

1/2018 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ).  

 

Δηδηθόηεξα, ηα δηαζέζηκα αλά Τπεξεζία (πρ Σερληθή, Γηνίθεζεο θιπ) πνζά ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

δηαθξίλνληαη ελδεηθηηθά ζε  είθνζη επηά (27) επηκέξνπο νκάδεο αλά είδνο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο αιιά θαη βάζε ηύπνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο θαη δελ πεξηιακβάλεη επηκέξνπο πνζόηεηεο κε ηηκέο 

κνλάδνο ( π ι ε λ η ε ο Ο κ ά δ α ο 29 ). Γηα ΟΛΔ ηηο νκάδεο εξγαζηώλ (Οκάδα 1 έσο θαη 27) ζεσξείηε σο 

ΚΟΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ ην πνζό ησλ 45€ ρσξίο ην ΦΠΑ θαη επί ηνπ πνζνύ απηνύ ζα δνζεί ε 

πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. Καηά ζπλέπεηα γηα ηνλ νξζόηεξν ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηεο 

πξνζθεξόκελεο αλζξσπνώξαο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη: 

- Σνπο Πίλαθεο 2 έσο θαη 9 γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηύπνπ ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ/δηθύθισλ αλά 

ππεξεζία θαη θαηά ζπλέπεηα αλά Κ.Α., 

- Σνπο Πίλαθεο 10 έσο θαη 15 γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ είδνπο ησλ πξνβιεπόκελσλ εξγαζηώλ 
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ζπληήξεζεο αιιά θαη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ απαηηνύκελσλ σξώλ αλά εξγαζία θαζώο είλαη 

δεζκεπηηθέο σο πξνο ηελ κέγηζηε απαίηεζε, θαη ηέινο 

- Σνλ Πίλαθα 18 όπνπ θαίλνληαη ε ελδεηθηηθή απνξξόθεζε πνζώλ από ηνπο επηκέξνπο Κ.Α. αλά 

νκάδα εξγαζηώλ. 

 

Γηα ηελ Οκάδα 29 ζα δνζνύλ ηηκέο κνλάδνο αλά ηύπν ειαζηηθνύ ζύκθσλα θαη κε ην έληππν πξνζθνξάο. Γηα 

ηηο Οκάδεο 28, 30, 31 & 32 ζα δνζεί πνζνζηό έθπησζεο επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πνζνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ζπλνδεπόκελε (ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ) επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαη από ηνλ ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν ηηκνθαηάινγν ησλ πξνζθεξόκελσλ αληαιιαθηηθώλ γηα ΟΛΑ ηα νρήκαηα ή κεραλήκαηα, 

θαηά πεξίπησζε ηεο θάζε νκάδαο κε αλαθνξά θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

αιιειεπηθαιύπηεη αληαιιαθηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 16 (ζηηο ηηκέο ηνπ νπνίνπ ζα 

εθαξκόδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ε πξνζθεξζείζα έθπησζε). Ο ηηκνθαηάινγνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

ινηπό θαηά ην δπλαηόλ ζύλνιν ησλ αληαιιαθηηθώλ θάζε νρήκαηνο/κεραλήκαηνο/δηθύθινπ πνπ ελδερνκέλσο 

λα απαηηεζνύλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ Τπεύζπλε 

Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά όηη ην πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζήο ηνπο ζα εθαξκνζηεί 

θαη ζηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ηόζν ηνπ Πίλαθα 16 αλά είδνο όζν θαη ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ 

ηηκνθαηαιόγνπ ηνπο. 
 

Σν θόζηνο εξγαζηώλ ζα πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο ηεο αλζξσπνώξαο επί ηεο 

πξαγκαηηθήο ώξαο εξγαζίαο θαη ζα πηζηνπνηείηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεηά θαη από ζρεηηθνύο ειέγρνπο. Γηα ην ιόγν απηό ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απξόζθνπηε επίζθεςε ηεο επηηξνπήο θαηά ηελ ώξα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ζην 

ρώξν ηνπ αιιά θαη λα ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία ζε πεξίπησζε αιιαγήο έδξαο. 

  

πλνιηθά ινηπόλ θαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο 

θάησζη ηξηάληα δύν (32) επηκέξνπο νκάδεο, κε ηα αλαγξαθόκελα ελδεηθηηθά πνζά (αλά νκάδα εξγαζίαο), 

ηνπο θσδηθνύο CPV αιιά θαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε αλά Τπεξεζία θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσδεθάκελεο 

ζύκβαζεο σο εμήο : 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 18: ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΣΙΩΝ και ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Α/α ΟΜΑΔΕΣ CPV 
Υπθρεςία Διοίκθςθσ              
(ΚΑ 10.6263.0003) 

Υπθρεςία 
Κακαρ.&Θλεκτροφ.               
(ΚΑ 20.6263.0002) 

Υπθρεςία Άρδευςθσ               
(ΚΑ 25.6263.0002) 

Υπθρ Τεχν. Ζργων 
Οχιματα         

 (ΚΑ 30.6263.0002) 

Υπθρ Τεχν. Ζργων 
Μθχανιματα 

   (ΚΑ 30.6264.0002) 

Σφνολο 
Ομάδασ  

(με ΦΡΑ) 

1 Μθχανουργείο/Συνεργείο Οχθμάτων  50100000-6 
3.500,00   2.100,00 2.500,00   

9.720,00 
700,00   420,00 500,00   

2 Μθχανουργείο/Συνεργείο Μθχανθμάτων 50110000-9 
        14.000,00 

16.800,00 
        2.800,00 

3 
Μθχανουργείο/Συνεργείο 
Απορριμματοφόρων 

50000000-5 
  15.000,00       

18.000,00 
  3.000,00       

4 Μθχανουργείο/Συνεργείο Φορτθγϊν 50114000-7 
  2.100,00 1.000,00 7.000,00   

12.120,00 
  420,00 200,00 1.400,00   

5 Μθχανουργείο/Συνεργείο Καλακοφόρων 50112100-4 
  5.000,00       

6.000,00 
  1.000,00       

6 Μθχανουργείο/Συνεργείο Λεωφορείων 50113000-0 
3.500,00         

4.200,00 
700,00         

7 
Φρζνα Φορτθγϊν/ Λεωφορείων/ 
Μθχανθμάτων 

50116200-3 
410,00 1.300,00 200,00 2.500,00   

5.292,00 
82,00 260,00 40,00 500,00   

8 Θλεκτρολογείο Οχθμάτων 50112000-3 
215,00   500,00 500,00   

1.458,00 
43,00   100,00 100,00   

9 Θλεκτρολογείο Μθχανθμάτων 50118400-9 
        2.500,00 

3.000,00 
        500,00 

10 Θλεκτρολογείο Φορτθγϊν/Λεωφορείων 50116100-2 
1.000,00 1.100,00   1.000,00   

3.720,00 
200,00 220,00   200,00   

11 Θλεκτρολογείο Απορριμματοφόρων 50118200-7 
  2.000,00       

2.400,00 
  400,00       

12 Επιςκευι Αντλιϊν, μπεκ , τοφρμπο 50500000-0 
250,00 6.000,00 100,00 5.000,00 3.000,00 

17.220,00 
50,00 1.200,00 20,00 1.000,00 600,00 

13 Ταχογράφοι  50111000-6 
400,00 500,00   600,00   

1.800,00 
80,00 100,00   120,00   

14 Φανοποιείο - Βαφείο 50112110-7 
3.000,00 600,00 500,00 700,00 500,00 

6.360,00 
600,00 120,00 100,00 140,00 100,00 

15 Υπερκαταςκευζσ 50116000-1 
  3.000,00       

3.600,00 
  600,00       

16 Μθχανουργείο Τόρνοι Συγκολλιςεισ 45261400-8 
  1.000,00   1.000,00 4.000,00 

7.200,00 
  200,00   200,00 800,00 

17 Αντικατάςταςθ ταπετςαριϊν 98394000-1 
2.000,00 500,00     500,00 

3.600,00 
400,00 100,00     100,00 

18 
Επιςκευι ςυςτθμάτων 
κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ 

42512400-2 
600,00 200,00 100,00 200,00 500,00 

1.920,00 
120,00 40,00 20,00 40,00 100,00 

19 Σοφςτεσ / Τζντεσ 50112111-4/     300,00   1.500,00   2.160,00 
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45421144-5   60,00   300,00   

20 Ευκυγράμμιςθ - Ηυγοςτάκμιςθ  50116400-5 
100,00 200,00 100,00 200,00   

720,00 
20,00 40,00 20,00 40,00   

21 Επιςκευι ςυντιρθςθ εξατμίςεων 50118100-6 
700,00 200,00 300,00 200,00   

1.680,00 
140,00 40,00 60,00 40,00   

22 Συνεργείο Δικφκλων 50115000-4 
1.000,00   100,00     

1.320,00 
200,00   20,00     

23 Ριςτοποιιςεισ Ανυψωτικϊν 79132000-8   600,00       600,00 

24 Ρλυντιριο 50112300-6 90,00 400,00 550,00 70,00 50,00 1.160,00 

25 Επιςκευι Ελαςτικϊν 50116500-6 500,00 500,00 200,00 600,00 2.200,00 4.000,00 

26 Επιςκευι ψυγείων οχθμάτων / μθχανθμάτων 42512500-3 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.500,00 3.100,00 

27 Εργαςίεσ εκτιφιζ Οχθμάτων 50112200-5 500,00 500,00 200,00 1.000,00   2.200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΜΕ ΦΡΑ (ΚΑΕ) 21.300,00 49.000,00 7.150,00 30.150,00 33.750,00 141.350,00 

Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν              (ΚΑ 10.6671.0002) 

28 
Ρρομικεια ελαςτικϊν ειδικϊν ςωλινων 
υψθλισ πίεςθσ (μαρκοφτςια) 

44161500-1   2.565,60 

29 Ρρομικεια Ελαςτικϊν Οχθμάτων/Μθχανθμ. 34350000-5   48.434,40 

30 Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν Οχθμάτων 

34913000-0 

  8.000,00 

31 
Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν 
Φορτθγϊν/Λεωφορείων/Καλακοφόρων 

  25.000,00 

32 Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν Μθχανθμάτων   25.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΡΑ   109.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με ΦΡΑ 250.350,00 
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Σα ΤΝΟΛΗΚΑ αλά ππεξεζία (πρ Γηνίθεζεο θιπ) πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πξνϋπνινγηζκό 

είλαη ηα δηαζέζηκα ζύκθσλα θαη κε ηνλ εγθεθξηκέλν γηα ην 2021 πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, γηα ην ζύλνιν 

ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο έσο θαη ηελ ιήμε ηεο δσδεθάκελεο ζύκβαζεο (κεηά ηελ αλάξηεζή 

ηνπο ζην ΚΖΜΓΖ), ελώ ε επηκέξνπο αλάιπζή ηνπο δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ 100% πινπνίεζή ηνπο. Ο 

Γήκνο δελ δεζκεύεηαη θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εάλ 

θξηζεί ζθόπηκν. 

 

Ο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά θόζηνπο αλζξσπνώξαο γηα νπνηαδήπνηε 

(κία ή πεξηζζόηεξεο) από ηηο νκάδεο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 18 ηεο 

κειέηεο, δεδνκέλνπ όηη ζα δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα θαηά πεξίπησζε λνκνζεηηθά δηαπηζηεπηήξηα (νηθνλνκηθά, 

ηερληθά, αδεηνδνηήζεηο θιπ) γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιόγσ νκάδαο εξγαζηώλ. Δπίζεο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κπνξεί λα δώζεη πξνζθνξά θαη γηα ηηο επηκέξνπο νκάδεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ θαη ειαζηηθώλ (Οκάδεο 

28 έσο θαη 32) ή κόλν γηα απηέο εμαηξώληαο ηηο νκάδεο εξγαζηώλ. 

 

Οη θπξηόηεξεο εξγαζίεο πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ θαζώο θαη νη ώξεο πνπ απαηηνύληαη αλά είδνο επηζθεπήο 

δίδνληαη ελδεηθηηθά, νκαδνπνηεκέλεο αλά ηύπν νρήκαηνο/κεραλήκαηνο, ζηνπο Πίλαθεο 10 έσο θαη 15 ηνπ  

Άξζξνπ 4 ηεο κειέηεο, ελώ ζηνλ Πίλαθα 16 αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα εθ ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα απαηηεζνύλ θαη ηα νπνία δελ απνηεινύλ ην απνθιεηζηηθό αληηθείκελν ησλ πξνκεζεπόκελσλ 

αληαιιαθηηθώλ ζα θαηαηεζεί θαη ηηκνθαηάινγνο από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. ηνλ Πίλαθα 17 πεξηγξάθνληαη ηα είδε θαη νη πνζόηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα 

ειαζηηθώλ ελώ ε ιίζηα κε ηα νρήκαηα ηα νπνία αθνξνύλ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. Οη αλαθεξόκελεο 

ζηνπο Πίλαθαο 10 έσο θαη 15 βαζηθέο νκάδεο επηζθεπώλ δελ απνθιείνπλ ηελ αλάγθε θαη άιινπ είδνπο 

εξγαζίαο επηζθεπήο ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζηελ παξνύζα θάζε, θαζώο νη πίλαθεο απηνί 

ζπκπιεξώλνληαη δπλακηθά κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ.  

 

Σπρόλ εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 4 ηεο κειέηεο αιιά κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη 

δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο, ζα ηηκνινγνύληαη κε ηελ ίδηα ρξέσζε 

αλά ώξα πνπ έρεη πξνζθέξεη ν αλάδνρνο ζην έληππν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηα πνζά ησλ νκάδσλ δελ απνξξνθεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν από απηέο 

δύλαηαη λα κεηαθηλεζνύλ ζε άιιεο νκάδεο εληόο ηνπ ίδηνπ ΚΑΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν  

Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηεο θάζε νκάδαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη έρεη δηάξθεηα 

δώδεθα (12) κελώλ (από ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην ΚΖΜΓΖ). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

Δγγύεζε επηζθεπώλ 
Ο ρξόλνο εγγύεζεο επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηώλ 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ Γώδεθα (12) κελώλ. Κάζε βιάβε ή θαη θαθνηερλία πνπ ζα 

παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα απηό νθεηιόκελε ζε θαθή πνηόηεηα αληαιιαθηηθώλ, εξγαζηώλ ή 

αζηνρία πιηθνύ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη ζε θπζηνινγηθή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θζνξά, 

πξέπεη λα επαλνξζώλεηαη µε ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ πξνβιεκαηηθνύ αληαιιαθηηθνύ ην ζπληνκόηεξν από ηελ 

εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζώλεηαη, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη λόκηκεο 

θπξώζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

Παξαιαβή & παξάδνζε εξγαζηώλ – αληαιιαθηηθώλ – Υξόλνο παξάδνζεο απηώλ 
Ζ παξαιαβή ησλ επηζθεπαζκέλσλ κεξώλ ή & ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά από ζπκθσλία µε ηελ ππεξεζία θαη 

ζα εμαξηάηαη από ηελ έθηαζε θαη ζνβαξόηεηα απηήο ελώ ε παξάδνζε ζα κπνξεί λα είλαη θαη ηκεκαηηθή. 

Ζ παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθώλ ησλ νκάδσλ 28, 30, 31 θαη 32 από ηνλ επηκέξνπο αλάδνρν ζα γίλεηαη είηε 

ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Ληκ. Υεξζνλήζνπ, είηε ζην ρώξν ηνπ εθάζηνηε ζπλεξγείνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ην 

όρεκα/κεράλεκα πξνο επηζθεπή από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα 

γίλεηαη κε έμνδα ηνπ αλαδόρνπ θαη εληόο 24 σξώλ από ηελ ελεκέξσζε απηνύ από ην αξκόδην ηκήκα ηεο 

Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Αγξνηηθήο Παξαγσγήο, κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε Τ/Γ ηνπ αλαδόρνπ ε νπνία ζα θαηαηεζεί κε 
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ηα δηθαηνινγεηηθά ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν απαηηνύκελνο ρξόλνο είλαη κεγαιύηεξνο 

ησλ 24 σξώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο ιόγνπο θαζπζηέξεζεο ην Σκήκα Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο 

Ορεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν  

Πνηόηεηα πιηθώλ 

Οη εξγαζίεο & ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα 

δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ζύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Τ/Γ ηεο θαηαηεζεηκέλεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ αλαθνξηθά κε ηελ γλεζηόηεηα θαη ηελ ζπκβαηόηεηα απηώλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε νρήκαηνο/κεραλήκαηνο  θαη λα ζηέιλεη απηά θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ ηερληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν  

Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε αλάδνρνπ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξύμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε, αλ απηόο δελ εθπιεξώλεη ή εθπιεξώλεη πιεκκειώο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή 

παξαβηάδεη νπζηώδε όξν ηεο ζύκβαζεο κεηά από πξόηαζε ηνπ αξκνδίνπ επηβιέπνληα ππαιιήινπ θαη 

απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Αθόκε, ζε πεξίπησζε πιεκκεινύο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή ηεο πξνκήζεηαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα κε θαηαβνιήο κέξνπο ή όιεο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή 

πξνκήζεηα. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ή βιάβεο, πνπ ζα πξνθιεζεί από ηελ πιεκκειή 

εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν, από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αληίζηνηρνπ 

πνζνύ πνηληθή ξήηξα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ παξαιείςεσλ ηνπ, παξαθξαηνύκελε από ηελ 

ακνηβή ηνπ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα ζα δηπιαζηάδεηαη, δηαηεξνύκελνπ ηνπ δηθαηώκαηνο 

θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδόρνπ εθπηώηνπ. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθιεζεί 

νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία απνδεδεηγκέλα ζα νθείιεηαη ζε παξαιείςεηο ή εζθαικέλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ, ζηα ίδηα εμαξηήκαηα ή ζε ηπρόλ άιια δεπηεξεύνληα, ν αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όια ηα ζρεηηθά 

έμνδα απνθαηάζηαζεο (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά). Αληίζηνηρα εάλ ιόγσ απξόζκελεο αζηνρίαο 

αληαιιαθηηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηζθεπή, επέιζεη βιάβε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

κεραλνθίλεηνπ κέζνπ, ηα έμνδα (εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθώλ) επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ κέζνπ 

βαξύλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ αληαιιαθηηθώλ, εθόζνλ ε βιάβε επέιζεη εληόο ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζή ηνπ. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθόςεη (ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηεο 

πξνκήζεηαο , πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξόλνπ ζύκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνύηαη λα θεξύμεη 

έθπησην ηνλ αλάδνρν, λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε (κε ειεύζεξε ηηκή) ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ ζε ηξίην 

θαη λα αμηώζεη, από ηνλ έθπησην αλάδνρν, ηελ ηπρόλ πξνθύπηνπζα δηαθνξά ηηκήο, παξάιιεια κε ηελ αμίσζε 

γηα θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνύ. 

ΑΡΘΡΟ 11ν  

Δηδηθνί όξνη 

Ο κεηνδόηεο δελ ζα ελεξγεί απηνβνύισο ζηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξώλ, ζηελ δηάγλσζε 

βιαβώλ, ζηελ απνμήισζε αληαιιαθηηθώλ, ζηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ επηζθεπή, ζηελ εθαξκνγή λέσλ 

αληαιιαθηηθώλ, ζηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξώλ θαη γεληθά ζηελ επηζθεπή ρσξίο ζε 

θάζε πεξίπησζε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ. 

Γηα ηα νρήκαηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο καο, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πιένλ αληηπξνζσπεία ζηε ρώξα καο, 

νύηε ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά, γλήζηα ή άιισλ εηαηξεηώλ κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν κεηνδόηεο 

κπνξεί λα πξνηείλεη κεηαρεηξηζκέλα αληαιιαθηηθά κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαηαζέηνληαο θαηά 

πεξίπησζε Τ/Γ πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα έλα 

έηνο ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ γξαπηή επηθνηλσλία κεηαμύ Γήκνπ & κεηνδόηε, εάλ δελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ζα δηαθηλείηαη κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν Γήκνο: 

 έρεη ηε δπλαηόηεηα, απεπζπλόκελνο ζηνλ επίζεκν αληηπξόζσπν ή θαηαζθεπαζηή ηνπ εθάζηνηε 

πξνκεζεπόκελνπ πιηθνύ ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο ην νπνίν πξννξίδεηαη πξνο ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή, λα εμεηάδεη ηελ νξζόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ θάζε θνξά εξγαζηώλ, ηελ 

θαηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ αληαιιαθηηθώλ, έηζη ώζηε λα ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 94 

 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζσζηή θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 δηαηεξεί ην δηθαίσκα έξεπλαο ζηελ αγνξά γηα ην ύςνο ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ, εληόο ηνπ 

ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 

 δύλαηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο θαη ηε ζύληαμε ηνπ Φύιινπ 

πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο κεηά ή άλεπ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ αλάδνρν , 

λα απνθαζίζεη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιώο λα θαηαβάιεη ζηνλ 

αλάδνρν ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο, αθνύ ν αλάδνρνο 

παξαδώζεη ζηνλ Γήκν ην ειεγκέλν κεραληθό κέξνο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε. 

 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί όηη ε πνηόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή δελ ζπκθσλεί κε ηα πξνζθεξόκελα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ θαη 

ηνλ θαηαηεζεηκέλν ηηκνθαηάινγν ή εκθαλίδνληαη ειαηηώκαηα θιπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληηθαηαζηήζεη ή λα βειηηώζεη απηά, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαη εάλ δελ ζπκκνξθσζεί κε απηό 

εληόο νξηδόκελεο από ηελ Τπεξεζία πξνζεζκίαο ή παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη δελ ελεξγήζεη γηα 

ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο, ηόηε ν Γήκνο κπνξεί λα αγνξάζεη ηα θαηαζηξαθέληα ή ειαηησκαηηθά πιηθά απ' 

επζείαο από ην εκπόξην, λα επηζθεπάζεη ην ειαηησκαηηθό κέξνο θαη λα ρξεώζεη ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ 

αλάδνρν κε θξάηεζε από ηνλ ινγαξηαζκό ηεο πηζηνπνίεζεο ή από ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ 

αληίζηνηρσλ κεραληθώλ κεξώλ θαη αληαιιαθηηθώλ κε δηθή ηνπ ρξέσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο 

επηζθεπή εμάξηεκα απνζπλαξκνινγεζεί εληόο ηνπ δεκνηηθνύ ζπλεξγείνπ επηζθεπήο νρεκάησλ. Δπίζεο είλαη 

ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλόλ ζα γίλεη από ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή άιινπ κέρξη 

παξάδνζεο απηώλ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όρεκα/κεράλεκα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ απηό ζα γίλεηαη κε δηθή ηνπ επζύλε. Σν θόζηνο κεηαθνξάο 

ζα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή έκθνξηνπ ρηιηνκέηξνπ, όπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε 

«Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο Μεραλεκάησλ Έξγσλ» ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, θαη ζα κλεκνλεύεηαη μερσξηζηά 

από ην θόζηνο εξγαζηώλ εληόο ηνπ ηηκνινγίνπ ζπληήξεζεο πνπ ζα εθδώζεη ν αλάδνρνο γηα ην ελ ιόγν 

όρεκα/κεράλεκα. 

 

Αλ ν δηαγσληδόκελνο θξίλεη όηη δελ θαιύπηεηαη από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ παξνύζα πίλαθεο εξγαζηώλ 

ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ κπνξεί λα θαηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηπιένλ πίλαθεο 

σξώλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο ηεο κειέηεο.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ νκάδσλ αληαιιαθηηθώλ ν ηηκνθαηάινγνο ησλ πξνζθεξόκελσλ αληαιιαθηηθώλ πνπ δελ 

αλαγξάθνληαη κέζα ζηνλ Πίλαθα 16 (θαη άξα δελ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο αιιεινεπηθάιπςε), γηα ην 

ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ ΟΛΧΝ ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ είλαη δεζκεπηηθόο. Μέζα ζην 

πξνζθεξόκελν ηηκνθαηάινγν ζα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηή ζηήιε κε επδηάθξηην ηνλ θσδηθό ηνπ θάζε 

αληαιιαθηηθνύ ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηρλειαζηκόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

Δπίζεο θαηά ηελ ηηκνιόγεζε ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο απηνύ, αιιά θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, ε νπνία ζα λα είλαη ηαπηόζεκε κε απηήλ ηνπ θαηαιόγνπ πνπ πξνζθνκίζηεθε ζηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηελ θαιύηεξε ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπόκελνπ αληαιιαθηηθνύ ζα πξέπεη 

λα ππάξρεη θαη αλαθνξά ζηελ ζειίδα ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ πνπ αλαγξάθεηαη, ζηελ θαηαηεζεηκέλε πξνζθνξά 

θαηά ην ζηάδην αμηνιόγεζεο θαη έιεγρνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ.  

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθώλ ηεο νκάδαο 29: 

 

● Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ειαζηηθώλ πξέπεη λα είλαη ίδηεο ή αλώηεξεο, κε απηέο πνπ δεηνύληαη από ηελ 

παξνύζα ηερληθή έθζεζε θαη λα απνηππώλνληαη αλάγιπθα ζην πξνθίι ηνπ ειαζηηθνύ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ θνηλνηηθό θαλνληζκό θαη 

ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, λα θέξνπλ αλάγιπθα ηελ ζρεηηθή ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο (Δ), ηε ρώξα έγθξηζεο 

(αξηζκόο πνπ δειώλεη ηε ρώξα) θαη ηνλ αξηζκό αλαγλώξηζεο ηνπ ειαζηηθνύ. Δπί ησλ ειαζηηθώλ πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηελ E.T.R.T.O. Standards, (European Type and Rim 

Technical Organization) θαη ηελ Οδεγία 92/23/EOK θαη 2005/11/ΔOΚ/ 16 Φεβξνπαξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηα 

ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνύκελσλ ηνπο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά 

θαη ζύκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα, θαζώο θαη ην εξγνζηάζην θαη ε 

ρώξα παξαγσγήο ηνπο.  
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● Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπο κε εγγύεζε ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 10.000Km.   

● Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία αλαγόκσζεο.   

● Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο πνπ λα κελ απέρεη ρξνληθά πεξηζζόηεξν από ΓΔΚΑ 

ΜΖΝΔ (10 κήλεο) από ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

 ● Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο θαη λα ζπλνδεύνληαη κε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

● Σα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 50/50 αζθάιηνπ/ ρώκα όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ 

θάησζη πίλαθα Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθώλ Πξνκεζεπόκελσλ Διαζηηθώλ. 

● Δάλ ηα ειαζηηθά θαηά ηελ παξαιαβή θέξνπλ θαθώζεηο, αιινηώζεηο, θζνξέο, εμνγθώκαηα, ζρηζίκαηα ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο δελ ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ Τπεξεζία, κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ θαη ρσξίο θακία 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, έσο ηελ αληηθαηάζηαζε απηώλ κε ηα πξέπνληα.  

 ● ηελ ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαζηηθώλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), 

ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνύξγησλ ειαζηηθώλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρώλ (Εαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε 

απηώλ θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ όπνπ απηά απαηηνύληαη, ζηνλ ρώξν ηνπ 

αλαδόρνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ νρεκάησλ (εθηόο εάλ απηό είλαη πξαθηηθά αδύλαην ιόγν θζνξάο ειαζηηθνύ 

πνπ εκπνδίδεη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ ρώξν απηό ν 

αλάδνρνο) ΑΛΛΑ ζηελ πεξίπησζε ησλ κεραλεκάησλ ζηνλ ρώξν πνπ απηά  βξίζθνληαη.  

● Ζ πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθώλ ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγόηεξν 

εληόο 24σξνπ, από ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο καο ζηνλ αλάδνρν, είηε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα 

Ληκ. Υεξζνλήζνπ είηε ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ ππεξεζία.      

● Ζ παξαιαβή ησλ ειαζηηθώλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ, ύζηεξα από ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο κε ηνλ αλάδνρν, εθηόο εάλ 

ην όρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιόγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ ειαζηηθνύ), νπόηε ε αληηθαηάζηαζε όζσλ 

ειαζηηθώλ απαηηνύληαη ζα γίλεηαη επηηόπνπ από θηλεηό ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνπ αλαδόρνπ ρσξίο θακία 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ. (Να θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ πξνκεζεπηή).  

● Ζ πξνζθνξά θάζε πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα απαξαίηεηα πξνζπέθηνπο ζηα νπνία ζα 

επηζεκαίλνληαη επδηαθξίησο ηα πξνζθεξόκελα ειαζηηθά έλαληη ησλ άιισλ αλαθεξόκελσλ ζε απηά θαη λα 

θαίλνληαη όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην (θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ηα αλαγξαθόκελα ζηνλ θάησζη πίλαθα.  

Πίλαθαο: Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθώλ Πξνκεζεπόκελσλ Διαζηηθώλ 
Σύπνο Διαζηηθώλ Χαρακτθριςτικά 

Διπύζηξηα Εεύγνο γηα 

CASE ΣR 270 

(320x86x50) 

ύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο. 

1400-24/16 16 ΛΙΝΑ κατάλλθλο για Grader  
16,9-28 14 ΛΙΝΑ -INDUSTRIAL 

12,5/80-18 16 ΛΙΝΑ  INDUSTRIAL 
12-16,5 14 ΛΙΝΑ  τφπου L5 
20,5-25 20 ΛΙΝΑ τφπου Δ-3/L-3 

33/15,5/16,5 14 ΛΙΝΑ  
165/65/13  
175/65/14  
185/60/15  
185/75/16 8 ΛΙΝΑ 104/102 Τ 
195/70/15 8 ΛΙΝΑ 104/102 S 
195/75/16 10 ΛΙΝΑ 110/108 Τ 
205/80/16 8 ΛΙΝΑ 110/108 Q, 50/50 αςφάλτου/ χϊμα 
215/65/16 98 H , 4 εποχϊν 
225/65/16 112/110 R 
225/75/16 118/116 R 

225/75/17,5 129/127 M 
235/75/17,5 18 ΛΙΝΑ 143/141 L 

255/70/16 8 ΛΙΝΑ 115/112 Q, 50/50 αςφάλτου/ χϊμα 
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285/70/19,5 εκπξόζζηα  18 ΛΙΝΑ 146/145 Μ 
285/70/19,5 νπίζζηα 16 ΛΙΝΑ 146/145 Μ 

315/80/22,5  20 ΛΙΝΑ 156/152 L εμπρόςκια, μεικτϊν 
διαδρομϊν  

315/80/22,5  20 ΛΙΝΑ 156/152 L οπίςκια, μεικτϊν 
διαδρομϊν 

 

ρεηηθά κε ηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ειαζηηθώλ, ηεο Οκάδα 25, ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη θηλεηό ζπλεξγείν (λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ πξνκεζεπηή), γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ επηζθεπώλ ζην ρώξν πνπ ζα βξίζθεηαη θάζε θνξά ην ελ ιόγν 

όρεκα/θνξηεγό/ιεσθνξείν/θαιαζνθόξν/κεράλεκα.  

 
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 

Γνύβεο  __ / __ / 2021 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

θαα 

 

 

 

Μαξία Πηηαξίδε 

Πνιηηηθόο Μερ/θόο 

Λ. Υεξζνλήζνπ  10 /05 / 2021 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

 

νθία Τθαληή 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

  

 

 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ 

ΣΗΣΛΟ: Σσνηήρηζη & επιζκεσή οτημάηων , μητ/ηων, 

δικύκλων έηοσς 2021 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 
 
                                                    

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

(Ν. 4412/16) 
 

Προϋπολογιζμός ομάδων 
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΓΑΠΑΝΗ 

 

1 ςνηήπηζη οσημάηυν ςπηπεζίαρ 
Γιοίκηζηρ   
(ΚΑ 10.6263.0003) 

  1,00 21.300,00 21.300,00 

2 ςνηήπηζη οσημάηυν/μησανημάηυν 
ςπηπεζίαρ Καθαπιόηηηαρ -
Ζλεκηποθυηιζμού  
(ΚΑ 20.6263.0002) 

  1,00 49.000,00 49.000,00 

3 ςνηήπηζη οσημάηυν ςπηπεζίαρ 
άπδεςζηρ  
(ΚΑ 25.6263.0002) 

  1,00 7.150,00 7.150,00 

4 ςνηήπηζη οσημάηυν ςπηπεζία 
ηεσνικών έπγυν  
(ΚΑ 30.6263.0002) 

  1,00 30.150,00 30.150,00 

5 ςνηήπηζη μησανημάηυν ςπηπεζίαρ 
ηεσνικών έπγυν  
(ΚΑ 30.6264.0002) 

  1,00 33.750,00 33.750,00 

 ύνολο με ΦΠΑ     141.350,00 

 

6 Ππομήθεια Ανηαλλακηικών - 

Δλαζηικών (Κα 10.6671.0001) 
  1,00 109.000,00 109.000,00 

 ύνολο με ΦΠΑ     109.000,00 

 

  ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Δ ΔΤΡΩ) με ΦΡΑ: 250.350,00 

 

 
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 

Γνύβεο  __ / __ / 2021 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

θαα 

 

 

 

Μαξία Πηηαξίδε 

Πνιηηηθόο Μερ/θόο 

Λ. Υεξζνλήζνπ  10 /05 / 2021 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

 

νθία Τθαληή 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

  

 

 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ 

ΣΗΣΛΟ: Σσνηήρηζη & επιζκεσή οτημάηων , μητ/ηων, 

δικύκλων έηοσς 2021 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΩΝ  

(Ν. 4412/16) 

 
ΟΜΑΓΔ  Ποζόηηηα 

Σιμή Μον. 
Με ΦΠΑ 

1 Μησανοςπγείο/ςνεπγείο Οσημάηυν   1 9.720,00 

2 Μησανοςπγείο/ςνεπγείο Μησανημάηυν  1 16.800,00 

3 Μησανοςπγείο/ςνεπγείο Αποππιμμαηοθόπυν  1 18.000,00 

4 Μησανοςπγείο/ςνεπγείο Φοπηηγών  1 12.120,00 

5 Μησανοςπγείο/ςνεπγείο Καλαθοθόπυν  1 6.000,00 

6 Μησανοςπγείο/ςνεπγείο Λευθοπείυν  1 4.200,00 

7 Φπένα Φοπηηγών/ Λευθοπείυν/ Μησανημάηυν  1 5.292,00 

8 Ζλεκηπολογείο Οσημάηυν  1 1.458,00 

9 Ζλεκηπολογείο Μησανημάηυν  1 3.000,00 

10 Ζλεκηπολογείο Φοπηηγών/Λευθοπείυν  1 3.720,00 

11 Ζλεκηπολογείο Αποππιμμαηοθόπυν  1 2.400,00 

12 Δπιζκεςή Ανηλιών, μπεκ , ηούπμπο  1 17.220,00 

13 Σασογπάθοι   1 1.800,00 

14 Φανοποιείο - Βαθείο  1 6.360,00 

15 Τπεπκαηαζκεςέρ  1 3.600,00 

16 Μησανοςπγείο Σόπνοι ςγκολλήζειρ  1 7.200,00 

17 Ανηικαηάζηαζη ηαπεηζαπιών  1 3.600,00 

18 Δπιζκεςή ζςζηημάηυν κλιμαηιζμού/θέπμανζηρ  1 1.920,00 

19 ούζηερ / Σένηερ  1 2.160,00 

20 Δςθςγπάμμιζη - Εςγοζηάθμιζη   1 720,00 
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21 Δπιζκεςή ζςνηήπηζη εξαημίζευν  1 1.680,00 

22 ςνεπγείο Γικύκλυν  1 1.320,00 

23 Πιζηοποιήζειρ Ανςτυηικών  1 600,00 

24 Πλςνηήπιο  1 1.160,00 

25 Δπιζκεςή Δλαζηικών  1 4.000,00 

26 Δπιζκεςή τςγείυν οσημάηυν / μησανημάηυν  1 3.100,00 

27 Δπγαζίερ Ρεκηιθιέ Οσημάηυν  1 2.200,00 

ΤΝΟΛΟ Ομάδων 1 ζωσ 27  (Δ ΔΤΡΩ) με ΦΡΑ: 141.350,00 

28 
Ππομήθεια ελαζηικών ειδικών ζυλήνυν ςτηλήρ πίεζηρ 
(μαπκούηζια) 

 1 2.565,60 

29 Ππομήθεια Δλαζηικών Οσημάηυν/Μησανημ.  1 48.434,40 

30 Ππομήθεια Ανηαλλακηικών Οσημάηυν  1 8.000,00 

31 
Ππομήθεια Ανηαλλακηικών 
Φοπηηγών/Λευθοπείυν/Καλαθοθόπυν 

 1 25.000,00 

32 Ππομήθεια Ανηαλλακηικών Μησανημάηυν  1 25.000,00 

ΤΝΟΛΟ Ομάδων 28 έωρ 32 (Δ ΔΤΡΩ) με ΦΡΑ: 109.000,00 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Δ ΔΤΡΩ) με ΦΡΑ: 250.350,00 

 

 

Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 

Γνύβεο  __ / __ / 2021 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & 

Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 

θαα 

 

 

 

Μαξία Πηηαξίδε 

Πνιηηηθόο Μερ/θόο 

 

 

Λ. Υεξζνλήζνπ  10 /05 / 2021 

Ζ πληάμαζα 

 

 

 

 

νθία Τθαληή 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΩΝ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΑΝΑ ΟΥΖΜΑ 
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α/α Πινακίδα
επγοζηάζιο 

καηαζκεςήρ

Απιθμ. 

Δλαζη.
Σύπορ Δλαζηικών

1 KHH 4074 ISUZU 2 195/75/16

2 KHI 5527 VOLVO 4 315/80/22,5

3 KHO 7400 DAF 4 315/80/22,5

4 ΚΖΖ 5761 FORD 4 255/70/R16

5 ΚΖΗ 2102 MAN 4 315/80/22,5

6 KHI 9311 MITSUBISHI 2 205/80/16 (205R16)

7 ΚΖΗ 9301 MAZDA 2 205/80/16 (205R16)

8 ΚΖΤ 9644 SUZUKI 4 165/65/13

26

α/α Πινακίδα
επγοζηάζιο 

καηαζκεςήρ

Απιθμ. 

Δλαζη.
Σύπορ Δλαζηικών

1 ΜΔ 123147 CASE 621D 2
20,5-25, Δ-3/L-3 

(ΛΙΝΑ 20)

2 ΜΔ 143148 CASE 590ST 2+2

3 ΜΔ 62943 CASE 2+2

4 ΜΔ 62946 CASE 580SLE 2+2

5 ΜΔ 62945 KOMATSU 6

1400-24/16  (ΛΙΝΑ 

16 καηάλληλα για 

Grader)

6 ΜΔ 83989 CASE 95XT 2
33/15,5/16,5 (ΛΙΝΑ 

14)

7 ΜΔ 86204 BobCat 4
12-16,5 ΝΖS (ΛΙΝΑ 

14 L5)

8 ΜΔ 140144 CASE ΣR 270 1

Δλπύζηπια CASE 

ΣR 270 

(320x86x50) Εεύγορ

27

α/α Πινακίδα
επγοζηάζιο 

καηαζκεςήρ

Απιθμ. 

Δλαζη.
Σύπορ Δλαζηικών

1 ΜΔ 68638 NISSAN 2 185/75/16

2 ME 99353 NISSAN 2 185/75/16

3 ΜΕ 143186 IVECO 2 225/75/16

6

α/α Πινακίδα
επγοζηάζιο 

καηαζκεςήρ

Απιθμ. 

Δλαζη.
Σύπορ Δλαζηικών

1 ΚΖΖ 3160 IVECO 6 285/70/19,5

2 ΚΖΖ 3173 IVECO 6 285/70/19,5

3 ΚΖΖ 3179 NISSAN 6 285/70/19,5

4 KHH 3194 RENAULT 6 285/70/19,5 

5 ΚΖΖ 5773
DAIMLER (16 

m3)
4 315/80/22,5

6 ΚΖΗ 9308
DAIMLER (20 

m3) 3άξονο
6 315/80/22,5

7 ΚΖΗ  9329
DAIMLER (16 

m3)
6 315/80/22,5

40

2.4 ΦΟΡΣΗΓΑ

α/α Πινακίδα
επγοζηάζιο 

καηαζκεςήρ

Απιθμ. 

Δλαζη.
Σύπορ Δλαζηικών

1 KHH 3159 FORD 4 195/70/15

2 KHH 3177 MITSUBISHI 4 185/75/16

3 ΚΖΗ 5587 TOYOTA 4 205R16

12

ΓΙΟΙΚΗΗ

α/α Πινακίδα
επγοζηάζιο 

καηαζκεςήρ

Απιθμ. 

Δλαζη.
Σύπορ Δλαζηικών

1 KHH 3183 DAIHATSU 4 215/65/R16

2 ΚΖΖ 4080 HONDA 2 185/60/15

3 ΚΖΖ 5779 FIAT PANDA 2 175/65/14

4 ΚΖΖ 5780 FIAT PANDA 2 175/65/14

5 ΚΖΖ 5781 FIAT PANDA 2 175/65/14

13 KHI 2137 IVECO 2 225/75/17,5

14 KHI 3761 MAN 2 235/75/17,5

15 ΚΖΗ 2079 IVECO 2 225/75/17,5

16 ΚΖΗ 9302 OPEL 2 225/65/16

20

131

16,9-28   (ΛΙΝΑ 14-

INDUSTRIAL), 

12,5/80-18  (ΛΙΝΑ 16 

INDUSTRIAL)

Αποπ/μαηοθόπο

Αποπ/μαηοθόπο

Καλαθοθόπο

Καλαθοθόπο

Καλαθοθόπο

Αποπ/μαηοθόπο

Αποπ/μαηοθόπο

Αποπ/μαηοθόπο

Αποπ/μαηοθόπο

είδορ αςηοκινήηος

Αποπ/μαηοθόπο

ΤΝΟΛΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ

Λευθοπείο

Δπιβαηικό

Δπιβαηικό

Δπιβαηικό

Δπιβαηικό

Λευθοπείο

Φοπηηγό 4x4

Δπιβαηικό

Λευθοπείο

Λευθοπείο

είδορ αςηοκινήηος

Φοπηηγό

Φοπηηγό

είδορ αςηοκινήηος

2.1  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ

2.2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΑ

Φοπηυηήρ

Γιαμοπθυηήρ Γαιών

Φοπηυηήρ

Φοπηυηήρ (μικπόρ)

Φοπηυηήρ

είδορ αςηοκινήηος

Φοπηυηήρ εππύζηπιορ

είδορ αςηοκινήηος

Φοπηυηήρ Big 

Λαζηισοθοπορ

Φοπηυηήρ

Φοπηηγό

Φοπηηγό 4σ4

Φοπηηγό 4X4

Δπιβαηικό

1.2  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ

Φοπηηγό

1.1 ΟΥΗΜΑΣΑ ΦΟΡΣΗΓΑ - ΔΠΙΒΑΣΙΚΑ

είδορ αςηοκινήηος

Φοπηηγό

Φοπηηγό

Φοπηηγό

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
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ΠΗΝΑΚΑ 16: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΑΝΑ ΟΥΖΜΑ 

ΔΗΓΟ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ € 

(ρσξίο ΦΠΑ) 

1.ΟΥΖΜΑΣΑ-ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

    ΚΖΖ4074   (ISUZU  NMR85) 

ΥΑΡΣΗ ΔΚΣΤΠΧΖ EFAS ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ 7,13 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  10,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  25,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 12,50 

ΚΖΗ5527 (VOLVO FM12 6X4R) 

ΣΔΝΣΧΣΖΡΑ 80,00 

ΔΣ ΑΜΠΡΑΓΗΑΕ (2 ΠΛΑΣΟ) 1.850,00 

ΔΣ ΓΗΥΑΛΟΤ ΑΜΠΡΑΓΗΑΕ 60,00 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ 220,00 

ΗΜΑΝΣΑ 30,00 

ΑΦΑΛΔΗΔ ΡΟΤΛΔΜΑΝ 60,00 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΣΟΠ ORIGINAL 140,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  19,25 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  106,95 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  13,37 

ΚΑΘΡΔΦΣΖ  ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ  ΚΡΤΣΑΛΟ 17,50 

ΚΡΤΣΑΛΟ ΦΑΝΟΤ 14,50 

ΜΟΣΔΡ ΤΑΛΟΚΟΘΑΡΗΣΖΡΧΝ 403873 262,03 

ΚΖΟ7400 (DAF FA2300HT) 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  96,26 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  16,04 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  22,46 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΓΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΡΓΟΤ - ΓΡΖΓΟΡΟΤ (24V) 240,00 

ΡΔΛΔ ΓΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΑΡΓΟ - ΓΡΖΓΟΡΟ 45,00 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΜΟΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 24V ΚΟΜΠΛΔ ΜΔ ΑΚΡΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ 140,00 

ΓΡΑΝΑΕΗ ΜΗΕΑ 95,00 

ΔΣ ΚΟΤΕΗΝΔΣΑ ΜΗΕΑ 65,00 

ΔΣ ΚΑΡΒΟΤΝΑΚΗΑ ΜΗΕΑ 35,00 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΑΝΑΣΡΟΠΖ 15,00 

ΦΑΝΑΡΗ ΦΛΑ ΠΛΑΨΝΟΤ ΦΣΔΡΟΤ 18,00 

ΚΖΖ5761 (FORD RANGER) 

ΦΗΛΣΡΑ ΛΑΓΗΟΤ MICRO 8,01 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  23,53 

ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΜΠΗΝΑ  32,09 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  18,53 

Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  37,43 

ΣΑΗΡΑΠ 4621500 23,96 

ΦΛΑΝΣΕΟΚΟΛΛΑ ΗΛΗΚΟΝΟΤΥΑ 18,90 

ΚΖΗ2102 (MAN) 

ΧΛΖΝΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 240,00 
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ΡΑΚΟΡ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 9,50 

ΚΟΗΛΖ ΒΗΓΑ 29,00 

ΣΗΜΟΤΥΑ 6,2ρ11 4,00 

ΔΣ ΟΒΔΡ ΦΤΟΤΝΑ 43,60 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ 28,66 

ΓΗΥΑΛΟ ΤΜΠΛΔΚΣΖ 182,85 

ΑΝΣΛΗΑ ΛΑΓΗΟΤ ΑΜΑΝ 348,45 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ 1Ζ 36,25 

ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 3Ζ ΚΑΗ 4Ζ 676,20 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΟΒΑΛ 70,00 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ 4Ζ 168,36 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ 2Ζ 33,75 

ΔΣ ΑΜΠΡΑΓΗΑΕ Φ30 ΜΑΝ 862,50 

ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΒΔΡ 492,46 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΟΒΔΡ 29,99 

ΒΟΛΑΝ  272,48 

ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ 1Ζ ΚΑΗ 2 Ζ 648,60 

ΛΑΜΑΡΗΝΑ  ΟΒΑΛ (ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ) 6,25 

ΔΣ ΦΟΤΡΚΔΣΔ 248,40 

ΦΛΑΝΣΕΔ ΔΣ 75,00 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΒΑΛ 137,49 

ΛΑΜΑΡΗΝΑ ΜΤΣΖ (ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ) 5,02 

ΜΠΟΤΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΟ 118,00 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ 3Ζ 33,75 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΜΤΣΖ (ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ) 61,24 

Φ. ΑΔΡΟ  85,56 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  21,39 

Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  9,10 

ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΚΟΤΒΟΤΚΛΗΟ 202,00 

ΦΤΟΤΝΑ ΦΡΔΝΟΤ ΠΗΧ 30/30 455,87 

ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΟΡΣΑ ΜΑΝ 2 42,78 

ΚΖΗ9311 (MITSUBISHI KAOT) 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  24,60 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  12,83 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  16,04 

ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΜΠΗΝΑ  16,04 

ΔΣ ΗΜΑΝΣΑ ΥΡΟΝΗΜΟΤ 62,50 

ΗΜΑΝΣΑ POLY-V 13,12 

ΒΑΖ ΜΔΑΗΑ ΣΡΗΒΖ 78,80 

ΜΠΑΛΑΚΗΑ ΑΝΧ 22,50 

ΜΠΑΛΑΚΗΑ ΚΑΣΧ 28,50 

ΦΟΤΚΔ  ΔΧ ΜΠΗΛΗΟΦΟΡΟΤ 8,50 

ΔΣ ΤΜΠΛΔΚΣΖ  213,90 

ΣΑΚΑΚΗΑ 25,10 

ΛΟΤΡΗΑ  17,11 

ΚΖΗ9301 (MAZDA B 2500 RAP CAB 4*4) 
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ΑΝΣΛΗΑ ΤΜΠΛ ΑΝΧ UB93-41-400 51,34 

ΑΝΣΛΗΑ ΤΜΠΛ ΚΑΣΧ S093-41-920 29,95 

ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΔΗ ( ΣΔΜ) 15,50 

ΚΖΤ9644 (SUZUKI) 

ΦΤΓΔΗΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ (500100242) 106,95 

  

2. ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΜΔ 102940 (VIBROMAX VM66D) 

ΗΜΑΝΣΑ  ΚΗΝΖΣΖΡΑ 22,74 

ΗΜΑΝΣΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 14,36 

ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΤΗΜΟΤ  20,71 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ  27,24 

ΑΛΗΓΚΑΡΑΚΗ ΑΛΟΤΜΗΝΔΝΗΟ 150,00 

ΒΑΛΒΗΓΑ START 80,00 

ΤΜΠΗΔΣΖ 12 V 650,00 

ΑΔΡΟΓΡΑΑΓΟΡΟ 1 KG 117,48 

ΜΔ 123147 (CASE 621D) 

ΚΑΘΗΜΑ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΜΔ ΜΟΣΔΡ) 2.500,00 

ΥΔΡΟΤΛΗ ΠΟΡΣΑ  55,00 

ΚΑΣΧ ΚΟΛΛΑΡΟ ΦΤΓΔΗΟΤ 95,57 

ΝΤΥΗ 17,50 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΝΤΥΗΟΤ 2,10 

ΠΔΗΡΟ ΝΤΥΗΧΝ 1,86 

ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΣΔΣΡ.ΔΡΓΑΗΑ 25,00 

ΦΑΡΟ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ 24V 52,00 

ΔΝΗΥΤΣΗΚΟ ΜΠΟΤΣΟΝ 80Α 50,00 

ΑΜΟΡΣΗΔΡ ΚΑΠΧ  53,48 

ΚΟΛΑΛΑΡΟ  42,78 

ΚΟΛΗΔ (ΦΤΚΣΖΡΑ) 17,11 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛ  12,83 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  29,95 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  17,11 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  34,22 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ ΔΞΧ  104,81 

ΛΟΤΡΗ POLY V  42,78 

ΛΟΤΡΗ ΓΤΝΑΜΟ  17,11 

ΑΝΣΛΗΑ ΝΔΡΟΤ CASE  310,16 

ΛΑΣΗΥΟ ΘΔΡΜΟTATH  21,39 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ  32,09 

ΠΗΣΟΛΗ ΑΔΡΑ ΚΑΜΠΗΝΑ 43,75 

Φ.ΑΜΑΝ  107,75 

Φ.ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ  58,82 

Φ.ΚΑΜΠΗΝΑ  90,91 

Φ.Α/C  37,43 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΓΡΑΑΓΟΡΟΤ 176,63 

ΒΖΣΖΡΗ  339,84 
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ΜΔ 140144 (CASE TR270) 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 7,25 

ΣΑΠΑ ΓΟΥΔΗΟΤ ΝΔΡΟΤ 67,74 

ΦΑΝΟ ΔΜ ΓΞ  149,20 

ΜΔ 143148(CASE 590 ST) 

ΦΑΝΟ ΟΠ ΓΞ  53,05 

ΝΣΗΕΔ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ  431,02 

ΜΔ 62943 (CASE 580 SLE) 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12V 100ΑΖ  94,89 

ΠΟΛΟΗ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΑΠΛΟΗ  1,55 

ΔΜΒΟΛΟ ΜΑΚΡΤ  30,00 

ΦΛΑΝΣΕΑ ΠΛΑΗΝΟΤ  ΚΑΠΑΚΗΟΤ 26,32 

ΛΑΣΗΥΑΚΗ ΧΛΖΝΑ 2,03 

ΦΛΑΝΣΕΔ ΦΔΤΣΟΚΑΠΑΚΟΤ 6,08 

ΦΛΑΝΣΕΔ ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ 6,20 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ 36,45 

ΣΗΜΟΤΥΑ ΣΡΟΦΑΛΟΤ ΔΜΠΡΟΘΗΑ 97,20 

ΑΝΣΛΗΑ ΝΔΡΟΤ  64,13 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΠΗΔΖ ΦΗΛΣΡΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ 209,25 

ΦΗΛΣΡΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ 55,35 

ΛΑΣΗΥΑΚΗ ΥΟΑΝΖ 15,53 

ΛΑΣΗΥΑΚΗ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 20,25 

ΗΜΑΝΣΑ ΦΣΔΡΧΣΖ 33,75 

ΑΜΟΡΣΗΔΡ ΠΟΡΣΑ 26,33 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΜΑΝ 56,32 

ΔΣ ΦΛΑΝΣΕΔ 60,00 

ΡΤΘΜΗΣΖ ΣΡΟΜΠΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 370,00 

ΑΚΡΟΦΤΗΑ 55,00 

ΔΓΡΑ 15,00 

ΚΑΣΡΗΣ 400,00 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ  150,00 

ΒΑΛΒΗΓΑ  72,00 

ΥΔΡΟΤΛΗ ΠΟΡΣΑ CASE  101,60 

ΔΜΠΡΟΘΗΟ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ  3.000,00 

ΑΜΟΡΣΗΔΡ ΚΑΠΧ  232,09 

ΜΔ 62945 (KOMATSU GD 521A-1E) 

ΥΗΣΧΝΗΟ ΜΠΟΤΚΑΛΑ  2.500,00 

ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΔΓΑΝΧΝ 170,00 

ΣΗΜΟΤΥΑ  9,50 

ΓΑΥΣΤΛΗΓΗ  31,00 

ΓΛΗΣΡΑ  155,00 

ΧΛΖΝΑΚΗ TΟΤΡΜΠΟ 106,55 

ΣΟΤΡΜΠΗΝΑ ΜΑΣΔΡ 685,49 

ΜΑΣΟ 31,81 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ 7,75 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12V 60AH  54,78 
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ΠΟΛΟΗ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΑΠΛΟΗ  1,55 

ΦΑΡΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΟ 24V ΚΟΛΧΝΑ 38,08 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ ΜΔ ΒΗΓΑΚΗΑ 400ΜΜ 8,00 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ 500ΜΜ 8,30 

ΒΖΣΖΡΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 24 92,99 

ΧΛΖΝΑ ΝΔΡΟΤ 232,08 

ΜΔ 62946 (CASE 580 SLE) 

O-RING ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ 0,55 

O-RING ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΣΗΜΟΝΗΟΤ 4,12 

ΣΗΜΟΤΥΑ ΠΖΝΗΟΤ 3,70 

ΣΗΜΟΤΥΑ ΥΧΝΗ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 14,89 

ΣΗΜΟΤΥΑ ΖΜΗΑΞΟΝΗΟΤ 36,43 

ΣΗΜΟΤΥΑ ΥΟΑΝΗ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 55,75 

ΑΠΟΣΑΣΖ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ ΜΔΑ 15,58 

ΑΠΟΣΑΣΖ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ ΔΞΧ 18,11 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΖΜΗΑΞΟΝΗΟΤ 18,34 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΜΔΗΧΣΖΡΑ 64,58 

ΣΔΓΑΝΟ ΔΜΒΟΛΟΤ ΦΡΔΝΧΝ ΜΠΡΟ 16,29 

ΣΔΓΑΝΟ ΔΜΒΟΛΟΤ ΦΡΔΝΧΝ ΠΗΧ 10,99 

ΔΜΒΟΛΟ ΦΡΔΝΧΝ 144,07 

ΚΗΣ ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΖ - ΓΗΚΟΤ 45,60 

ΓΗΚΟ ΦΡΔΝΧΝ 66,24 

ΚΟΝΣΡΑ ΓΗΚΟ ΦΡΔΝΧΝ ΜΔΑ 92,03 

ΚΟΝΣΡΑ ΓΗΚΟ ΦΡΔΝΧΝ ΔΞΧ 138,92 

ΚΗΣ ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΖ – ΦΔΡΜΟΤΗΣ 29,04 

ΔΛΑΜΑ 3,70 

ΓΑΚΣΤΛΗΓΗ ΡΤΘΜΗΖ ΠΖΝΗΟΤ 35,10 

ΓΑΚΣΤΛΗΓΗ ΜΠΡΟΣΑ (ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ) 4,65 

ΓΑΚΣΤΛΗΓΗ ΠΗΧ (ΓΗΑΦΟΡΗΚΟ) 8,17 

ΑΠΟΣΑΣΖ ΔΛΑΜΑ 1,84 

ΠΔΗΡΟ 45,54 

ΓΡΑΑΓΟΡΟ ΗΗΟ 0,53 

ΓΡΑΑΓΟΡΟ ΓΧΝΗΑ 3,27 

ΖΜΗΜΠΑΡΟ 149,04 

ΦΊΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΊΟΤ 9,68 

ΦΊΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΌ ΜΖΥΑΝΉ 19,35 

ΦΊΛΣΡΟ ΑΈΡΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚ 25,81 

ΦΊΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΊΟΤ ΓΡΑΜΜΉ 21,77 

ΠΡΟΒΟΛΔΑ  ΠΗΧ  32,09 

ΜΔ 83989 (CASE 95XT) 

ΑΜΟΡΣΗΔΡ 92,74 

ΜΔΗΧΣΖΡΑ 650,00 

ΣΔΦΑΝΗ 350,00 

ΓΡΑΝΑΕΗ ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΓΗΠΛΟ ΚΑΡΔ 130,00 

ΠΔΗΡΟ 65,00 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΑΞΟΝΗΚΑ ΚΧΝΗΚΑ 50,00 
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ΒΔΛΟΝΔ ΡΟΤΛΔΜΑΝ 0,50 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΗΗΟ 24,00 

ΠΖΝΗΟ ΥΔΗΡΟΦΡΔΝΟΤ 220,00 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΜΔΗΧΣΖΡΑ 153,22 

ΦΑΝΑΡΗ ΠΗΧ L ή R 107,75 

ΜΔ 86204 (BobCat) 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΠΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΦΡΔΝΟΤ 25,00 

ΡΔΛΔ ΣΡΟΜΠΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 48,00 

ΑΦΑΛΔΗΟΘΖΚΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΚΑΛΧΓΗΑ 5 ΜΔΣΡΧΝ 3ρ2,5 65,00 

ΠΖΝΗΟ ΦΡΔΝΟΤ 24V ΓΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ BOBCAT 130,00 

 

3.ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ&ΖΛΡΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ 

ΜΔ 68638 (NISSAN νρεκ. 159 TL, κερ TL11045) 

ΔΣ ΤΜΠΛΔΚΣΖ 235,00 

ΛΟΤΡΗ 13Υ1150 17,50 

ΜΠΑΡΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΜΠΡΟ  63,09 

ΚΑΣΑΝΗΑ ΥΔΗΡΟΦΡΔΝΟΤ  397,85 

ΜΠΑΡΑ ΠΛΑΗΝΖ  547,05 

ΜΔ 99353 (NISSAN  νρεκ. 159 TL, κερ TL11045 κε TL 45/3 ) 

ΒΑΖ ΦΗΛΣΡΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ 308,00 

ΖΛΔΚΣΡΟΒΑΛΒΗΓΑ ΚΑΛΑΘΗ 497,00 

ΓΗΚΟΦΡΔΝΑ  35,34 

ΚΟΛΑ ΦΛΑΝΣΕΧΝ ΜΔ ΠΗΣΟΛΗ ΜΑΤ 12,90 

ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΚΟΛΗΔΓ.  14,53 

ΓΗΚΟΦΡΔΝΑ  32,95 

Φ.ΑΔΡΟ  33,15 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  12,83 

Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  16,04 

ΛΟΤΡΗ ΣΗΜΟΝΗΟΤ  12,83 

ΛΟΤΡΗ ΓΤΝΑΜΟ  42,78 

ΦΑΝΟ ΟΠ   89,84 

ΦΤΓΔΗΟ ΝΔΡΟΤ  374,33 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ  10,16 

ΣΡΟΜΠΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ  684,48 

 ΦΗΛΣΡΟΤ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΜΔ ΒΑΖ 160,43 

ΣΡΟΜΠΑ ΝΔΡΟΤ  58,82 

ΓΡΑΝΑΕΗ ΚΟΜΠΛΔΡ 256,68 

ΚΟΛΑΡΟ ΦΤΓΔΗΟΤ ΑΝΧ  149,20 

ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΜΑΕΑ ΑΔΡΟ  352,94 

ΚΖΖ 3160 (IVECO 150E22 H ML 150E22) 

ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ ΑΔΡΟ   698,22 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑ 98,00 

ΣΑΤΡΟ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ 63,60 

Φ.ΑΔΡΟ  40,16 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ 75,32 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ 29,95 
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Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  23,53 

Φ.ΝΔΡΟΠΑΓΗΓΑ  32,09 

ΛΔΒΗΔ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ ΗVECO  862,02 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΦΑΝΑΡΗΟΤ ΠΗΧ 11,00 

ΛΑΜΠΑ 24V 5W 0,42 

MONITOR 7 IN 90,00 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ  ΜΔ ΓΤΟ ΣΖΛΔΥ/ΡΗΑ 83,00 

ΚΖΖ 3173 (IVECO 150E22 H ML 150E22) 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑ 98,00 

Φ.ΑΔΡΟ  40,16 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ 29,95 

Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  23,53 

Φ.ΝΔΡΟΠΑΓΗΓΑ  32,09 

ΦΗΛΣΡΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ  50,27 

ΑΝΣΛΗΑ ΤΜΠΛ ΑΝΧ  470,55 

ΝΣΗΕΑ ΛΔΒΗΔ  427,80 

ΡΑΟΤΛΑ ΗΑΓΧΝΧΝ  32,09 

ΦΔΡΜΟΤΗΣ ΔΣ  133,69 

ΡΔΓΟΤΛΑΣΟΡΟ ΓΑΓΚΑΝΑ ΦΡΔΝΟΤ  104,37 

ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΗΑΓΧΝΧΝ  23,55 

ΛΔΒΗΔ ΥΔΗΡΟΦΡΔΝΟΤ 154,07 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΣΡΑΓΓΑΛΗΖ 95,00 

ΡΔΛΔ ΥΔΗΡΟΦΡΔΝΟΤ 95,00 

ΡΔΛΔ ΑΔΡΟ 76,50 

ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΒS ΟΠΗΘΗΟ 131,50 

ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΑΒS ΟΠΗΘΗΟ 99,00 

ΤΝΓΔΜΟΗ 12 mm 56,00 

ΧΛΖΝΑ 12mm 35,20 

ΑΗΘΖΣΖΡΑ ABS ΜΠΡΟΣΑ 181,82 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΣΕΑΜΗΟΤ ΠΑΡΑΘ- 132,62 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΔΡΟ  90,91 

ΛΑΜΠΑ 24 V RW5 0,45 

MONITOR 7 IN 90,00 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ  ΜΔ ΓΤΟ ΣΖΛΔΥ/ΡΗΑ 83,00 

ΚΖΖ 3179 (NISSAN) 

ΓΤΝΑΜΟ  406,41 

MONITOR 7 IN 95,00 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑ 98,00 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ  ΜΔ ΓΤΟ ΣΖΛΔΥ/ΡΗΑ 83,00 

ΚΖΖ 3194 (RENAULT 44AGL5) 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑ 98,00 

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ  57,00 

ΚΟΡΝΑ ΚΛΑΞΟΝ 24V 10,50 

ΒΑΖ ΚΑΘΡΔΠΣΖ 36,00 

ΣΑΠΑ ΡΔΕΔΡΒΟΤΑΡ  69,52 

MONITOR 7 IN 90,00 
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ΤΝΑΓΔΡΜΟ  ΜΔ ΓΤΟ ΣΖΛΔΥ/ΡΗΑ 83,00 

ΚΖΖ 5773 (DAIMLER 1832K) 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑ 98,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  20,32 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  11,76 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  104,81 

ΦΗΛΣΡΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ  50,27 

MONITOR 7 IN 90,00 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΜΔ ΓΤΟ ΣΖΛΔΥ/ΡΗΑ 83,00 

ΚΖΗ 9308 (DAIMLER 930.14K) 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑ 98,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  20,32 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  11,76 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  104,81 

ΦΗΛΣΡΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ ΛΑΓΗΟΤ 69,52 

MONITOR 7 IN 90,00 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ  ΜΔ ΓΤΟ ΣΖΛΔΥ/ΡΗΑ 83,00 

ΚΖΗ 9329 (DAIMLER 1832K) 

ΚΛΔΗΓΑΡΗΑ ΠΟΡΣΑ 98,00 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΔΡΑ ΚΟΤΒΟΤΚΛΗΟΤ 55,60 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  11,76 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  104,81 

ΦΗΛΣΡΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ ΛΑΓΗΟΤ 69,52 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  20,32 

ΔΣ ΑΜΠΡΑΓΗΑΕ (1 ΠΛΑΣΟ, 1 ΠΛΑΚΑ, 1 ΓΗΚΟ) 1.100,00 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΑΜΠΡΑΓΗΑΕ 210,00 

ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΗΥΑΛΟΤ 60,00 

ΚΟΝΣΖ ΜΠΑΡΑ 210,00 

ΔΣ ΣΑΚΑΚΗΑ ΔΜΠΡΟ 120,00 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ 30,00 

ΔΣ ΛΔΒΗΔ 1.200,00 

ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΜΑΝ (ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΗΕΔ 1εο - 

2εο ΣΑΥΤΣ.- ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΗΕΔ 3εο - 4εο ΣΑΥΤΣ.-

ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΗΕΔ ΟΒΔΡ - ΓΡΑΝΑΕΗΑ 3εο - 4εο) 3.100,00 

MONITOR 7 IN 90,00 

ΤΝΑΓΔΡΜΟ  ΜΔ ΓΤΟ ΣΖΛΔΥ/ΡΗΑ 83,00 

ΚΖΖ 3159 (FORD WERKE AG) 

ΓΡΑΝΑΕΗ  50,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ 12,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 30,00 

ΜΔΑΗΑ ΣΡΗΒΖ 34,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΑ 16,50 

ΚΖΖ 3177 (MITSUBISHI CANDER) 

ΦΗΛΣΡΟΑ ΛΑΓΗΟΤ MICRO 15,50 

ΦΗΛΣΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  25,84 

ΦΗΛΣΡΑ ΑΔΡΑ  22,44 

ΓΗΚΟΦΡΔΝΑ  27,47 
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Φ.ΑΔΡΟ  45,99 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  21,39 

ΔΣ ΤΜΠΛΔΚΣΖ  363,63 

ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΔΗΡΑ  10,70 

ΑΝΣΛΗΑ ΤΜΠΛ ΑΝΧ  278,07 

ΚΑΣΧ ΑΝΣΛΗΑ ΤΜΠΛ  139,04 

ΚΖΗ 5587 (TOYOTA KUN25) 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  7,49 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  8,55 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  20,32 

 

4.ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡΓΔΤΖ 

ΚΖΗ 2058 (MAZDA B2500 CAB PLUS 4*4) 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  12,83 

Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  22,46 

Φ.ΑΔΡΟ  9,63 

ΦΤΓΔΗΟ  165,02 

ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΔΗ (ΣΔΜ) 17,73 

TAKAKIΑ  35,29 

ΦΟΤΚΔ  66,33 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ  22,09 

ΔΣ ΗΜΑΝΣΑ ΥΡΟΝΗΜΟΤ  74,87 

ΛΟΤΡΗ ΓΤΝΑΜΟ  12,83 

ΚΖΟ 7494 (MAZDA B 2600) 

ΣΑΚΆΚΗΑ 40,32 

ΗΑΓΧΝΔ 46,70 

ΝΣΊΕΔ ΥΔΗΡΟΦΡΈΝΟΤ 93,00 

ΕΟΤΆΝ ΔΞΑΣΜΊΖ 20,15 

 5. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΚΖΖ 3183 (DAIHATSU TERIOS) 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΑ 8,50 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ 6,70 

ΜΠΟΤΕΗ 5,00 

ΓΗΚΟΦΡΔΝΑ 30,00 

ΚΖΖ 4080 (HONDA JAZZ HYBRID) 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  7,49 

Φ.ΑΔΡΟ  14,97 

Φ.ΚΑΜΠΗΝΑ  21,39 

TAKAKIA  58,82 

ΜΠΟΤΕΊ 13,75 

ΦΤΟΌΝΑ ΖΜΗΑΞΟΝΊΟΤ 15,00 

ΣΗΡΆΝΣΔ ΕΑΦΡ 31,00 

ΓΗΚΠΛΑΚΔ ΜΠΡΟΣΆ 134,67 

ΓΗΚΠΛΑΚΔ ΠΊΧ 111,29 

ΚΖΖ5779 (FIAT PANDA) 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  23,53 
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Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  37,43 

Φ.ΚΑΜΠΗΝΑ 20,20 

Φ.ΑΔΡΟ   18,18 

ΚΖΖ5780 (FIAT PANDA) 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  23,53 

Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  37,43 

Φ.ΚΑΜΠΗΝΑ 20,20 

Φ.ΑΔΡΟ  18,18 

ΚΖΖ5781 (FIAT PANDA) 

Φ.ΛΑΓΗΟΤ  23,53 

Φ.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  37,43 

Φ.ΚΑΜΠΗΝΑ 20,20 

Φ.ΑΔΡΟ  18,18 

ΚΖΗ 2165 (HYUNDAI MATRIX) 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ 14,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΑ 17,00 

ΦΗΛΣΡΟ A/C 17,00 

ΜΠΟΤΕΗ 7,50 

ΣΑΚΑΚΗΑ ΜΠΡΟΣΑ 48,00 

ΜΠΟΤΕΟΚΑΛΧΓΗΑ 11,50 

ΦΤΟΤΝΑ ΓΔΞΗΑ 27,00 

ΤΝΔΜΠΛΟΚ ΜΠΡΟΣΑ 26,50 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ 8,50 

ΦΛΑΣΕΑ ΦΔΤΣΟΚΑΠΑΚΟΤ 67,00 

ΒΑΛΒΗΓΑ STOP 32,00 

ΥΔΡΟΤΛΗ ΟΓΖΓΟΤ 28,00 

ΦΑΝΑΡΗ ΜΠΡΟΣΑ ΓΔΞΗΟ 98,00 

ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΠΟΛΑΠΛΖ 971,81 

ΛΟΤΡΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟ 34,22 

ΛΟΤΡΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 13,90 

ΗΜΑΝΣΑ ΔΚΚΔΝΣΡΟΦΟΡΟΤ  55,61 

ΦΟΤΚΑ  12,83 

ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΑΠΛΟ 175Υ300 21,39 

ΛΑΣΗΥΟ ΠΟΡΣΑ ΦΟΤΚΑ 21,39 

ΦΛΑΝΣΕΑ ΒΑΛΒΗΓΧΝ  12,83 

ΗΑΓΧΝΔ ΦΡΔΝΟΤ  32,25 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ  16,04 

ΡΟΤΛΜΑΝ ΣΡΟΥΟΤ ΔΜ  80,21 

ΦΤΓΔΗΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ  138,85 

ΓΗΚΟΠΛΑΚΔ  74,86 

ΚΖΗ 2187 (HYUNDAI MATRIX) 

ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  14,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΑ 16,00 

ΜΠΟΤΕΗ 7,50 

ΚΟΛΑΡΟ ΝΔΡΟΤ 29,00 

ΔΞΧ ΛΟΤΡΗ 35,00 
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ΔΣ ΗΜΑΝΣΑ ΥΡΟΝΗΜΟΤ 88,00 

ΑΝΣΛΗΑ ΝΔΡΟΤ 54,00 

ΧΛΖΝΑ ΝΔΡΟΤ 42,00 

ΖΜΗΔΣ ΦΛΑΝΣΕΔ 78,00 

ΗΜΑΝΣΑ ΓΤΝΑΜΟ 26,00 

ΗΜΑΝΣΑ ΣΗΜΟΝΗΟΤ 29,00 

ΜΠΟΤΕΟΚΑΛΧΓΗΑ 58,00 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ 17,00 

ΦΤΓΔΗΟ ΝΔΡΟΤ 138,00 

ΦΗΛΣΡΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 17,50 

ΓΗΚΟΦΡΔΝΑ 35,20 

ΜΗΕΑ 12V 9D 245,00 

ΚΖΗ 2188 (FORD FIESTA) 

ΦΤΓΔΗΟ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ  58,82 

ΡΔΛΔ ΦΛΑ 12V 38,50 

ΦΑΝΟ ΟΠ ΓΞ  44,92 

ΦΑΝΟ ΟΠ ΑΡ  44,92 

ΑΣΤ 0562 

ΣΑΚΑΚΗΑ ΜΠΡΟ 20,33 

ΣΑΚΑΚΗΑ ΠΗΧ 12,20 

ΜΑΝΔΣΑ  12,17 

ΑΛΤΗΓΑ  69,11 

ΓΡΑΝΑΕΗ ΔΜΠΡΟ  20,33 

ΓΡΑΝΑΕΗ ΠΗΧ  32,52 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ  24,39 

ΜΠΟΤΕΗ  3,25 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ  12,20 

ΝΣΗΕΑ ΑΜΠΡΑΓΗΑΕ  16,26 

ΝΣΗΕΑ ΓΚΑΕΗΟΤ  16,26 

ΣΗΜΟΤΥΑ ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΠΖΡΟΤΝΗΟΤ ΔΞΧΣ  12,20 

ΑΣΤ 0563 (HONDA NX 250) 

ΝΣΗΕΑ ΤΜΠΛΔΚΣΖ  25,00 

ΓΚΑΕΟΤΡΜΑΣΑ 50,00 

ΜΑΝΔΣΑ ΦΡΔΝΟΤ 15,00 

ΤΓΡΑ ΦΡΔΝΟΤ 10,00 

ΛΑΜΠΑ ΠΟΡΔΗΑ ΜΔΓΑΛΖ 5,00 

ΛΑΜΠΑ ΦΛΑ 10,00 

ΛΑΜΠΑ ΠΟΡΔΗΑ ΜΗΚΡΖ 5,00 

ΛΑΒΔ ΣΗΜΟΝΗΟΤ 20,00 

ΒΑΔΗ ΦΛΑ ΠΗΧ 40,00 

ΔΣ ΣΑΚΑΚΗΑ ΔΜΠΡΟ 30,00 

ΣΑΜΠΟΤΡΟ ΠΗΧ ΦΡΔΝΟΤ 20,00 

ΚΗΣ ΔΜΠΡΟ ΑΝΑΡΣΖΖ 100,00 

ΚΗΣ ΔΠΗΚΔΤΖ  ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 50,00 

ΡΟΤΜΠΗΝΔΣΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 10,00 

ΚΑΘΡΔΦΣΖ 50,00 
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ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΚΟΠΣΑΚΗ 5,00 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΚΟΠΣΑΚΗ ΦΑΡΟΤ 5,00 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΚΟΠΣΑΚΖ ΚΟΡΝΑ 5,00 

ΑΛΤΗΓΑ 80,00 

ΓΡΑΝΑΕΗΑ 70,00 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΗΡΖΝΑ 5,00 

ΖΛΔΚΣΟΝΗΚΖ  260,00 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 12V 6 Α 30,00 

ΖΚ Ρ351 (SUZUKI XF 650) 

ΜΠΟΤΕΗ  8,87 

ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΤΗΜΟΤ 5,65 

ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΑ  25,80 

ΣΑΚΑΚΗΑ 49,19 

ΚΟΛΑΡΟ ΔΗΑΓΧΓΖ 36,69 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΞΑΓΧΓΖ 9,01 

ΦΛΑΝΣΕΑ 8,16 

ΔΛΑΣΗΚΟ ΓΑΚΣΤΛΗΟ 3,63 

ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΚΑΤΗΜΧΝ  102,42 

AΝΟΡΘΧΣΖ 94,38 

ΚΖΗ 2137 (IVECO CC95.9E18) 

ΡΔΛΔ ΜΗΝΗ 34 5Δ 8,00 

ΡΔΛΔ 24V  12,00 

ΚΖΗ 3761 (MAN 10.225 FOCL) 

ΓΛΤΣΡΑ ΚΑΦΣΔΠΣΖ ΜΑΝ 85,00 

ΜΟΣΔΡ ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΧΝ 220,00 

ΚΑΛΤΜΑ ΣΗΜΟΝΗΟΤ 12,00 

ΛΑΜΠΑ 24V  2,30 

ΦΑΝΟ ΟΓΚΟΤ  4,20 

ΡΔΛΔ 24V  12,00 

ΦΗΑ Ζ4 1,80 

ΚΖΗ 2079 (IVECO  CC 95.9E18) 

ΡΔΛΔ ΜΗΝΗ 34 5Δ 8,00 

ΡΔΛΔ 24V  12,00 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΧΛΖΝΑ ΜΔΣΡΟΤ 7789 231,01 

ΧΛΖΝΑ ΜΔΣΡΟΤ 7801 128,34 

ΧΛΖΝΑ ΜΔΣΡΟΤ 7790 88,81 

ΚΟΛΗΔΓΔ 10-16ΜΜ 10,78 

ΚΟΛΗΔΓΔ 40-60ΜΜ 4,79 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 180ΑΖ (ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) 168,00 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 135 ΑΖ (ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) 145,83 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 100ΑΖ 12V ΗΑΠ.ΓΔ 94,89 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 95 ΑΖ (ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) 91,00 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 70 ΑΖ (ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) 78,50 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ  60AH 12V BLIZ 54,78 

ΜΠΑΣΑΡΗΑ 45 ΑΖ (ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) 50,00 
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ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ 116203 173,26 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ 576004 144,38 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ 576006 152,47 

ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ 576010 288,77 

ΦΑΡΟ 410/12,05 197,86 

ΦΑΡΟ 410/24.05 203,21 

ΛΑΜΠΔ 2591 64,17 

ΛΑΜΠΔ 1656 44,92 

ΛΑΜΠΔ 2614 61,18 

ΛΑΜΠΔ 2263 37,48 

ΛΑΜΠΔ 2707 26,03 

ΛΑΜΠΔ 2912 47,91 

ΛΑΜΠΔ 1471 123,04 

ΛΑΜΠΔ 1365 25,45 

ΛΑΜΠΔ 17916 12,49 

ΛΑΜΠΔ 17925 11,12 

ΛΑΜΠΔ 1732 5,30 

ΛΑΜΠΔ 17181 3,94 

ΥΑΡΣΗ ΔΚΣΤΠΧΖ EFAS ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ 7,13 

ΓΗΚΟΗ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ 125Km/h (TEM) 4.50 

ΓΗΚΟΗ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ 180Km/h (TEM) 5.50 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ ΜΗΝΗ 5Α 25,00 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ ΜΗΝΗ 7,5Α 26,00 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ ΜΗΝΗ 10Α 27,00 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ ΜΗΝΗ 15Α 27,50 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ ΜΗΝΗ 20Α 28,00 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ ΜΗΝΗ 25Α 28,50 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ ΜΗΝΗ 30Α 29,00 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ 10Α 3,10 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ 15Α 3,20 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ 20Α 3,35 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΥΑΛΧΣΖ 30Α 3,60 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

  

 

 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ 

ΣΗΣΛΟ: Σσνηήρηζη & επιζκεσή οτημάηων , μητ/ηων, 

δικύκλων έηοσς 2021 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 
 

     ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΟΜΑΓΑ 29 ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΓΠΔ 07 /2021  

 

Σύπορ Δλαζηικών 
Απιθμ. 
Δλαζη. 

Σιμή μονάδαρ  
Ποζό ολογπάθωρ 

Ποζό 
απιθμηηικώρ ύνολο 

Δλπύζηπια CASE 
ΣR 270 

(320x86x50) Εεύγορ 
1 

      
1400-24/16  (ΛΙΝΑ 16 

καηάλληλα για 
Grader) 

6 
      

16,9-28   (ΛΙΝΑ 14-
INDUSTRIAL) 

6 
      

12,5/80-18  (ΛΙΝΑ 16 
INDUSTRIAL) 

6 
      

12-16,5 ΝΖS (ΛΙΝΑ 
14 L5) 

4       
20,5-25, Δ-3/L-3 

(ΛΙΝΑ 20) 
2       

33/15,5/16,5 (ΛΙΝΑ 
14) 

2 
      

165/65/13 4       

175/65/14 6       

185/60/15 2       

185/75/16  8       

195/70/15 4       

195/75/16 2       

205/80/16 (205R16) 8       

215/65/16 4       

225/65/16 2       

225/75/16 2       

225/75/17,5 4       

235/75/17,5 2       

255/70/16 4       

285/70/19,5 24       

315/80/22,5 28       

  
ΑΘΡΟΙΜΑ ΟΜΑΓΑ  29   

  
ΦΠΑ (24%)   

  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 29  ΜΔ ΦΠΑ   

 

 

  

Ο προςφζρων 

      Σφραγίδα / Υπογραφι 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

  

 

 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ 

ΣΗΣΛΟ: Σσνηήρηζη & επιζκεσή οτημάηων , μητ/ηων, 

δικύκλων έηοσς 2021 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 
 
 

 

ΣΟ ΔΝΣΤΠΟ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ Ο ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ ΘΑ ΤΜΠΛΖΡΩΔΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΩΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗ ΟΜΑΓΔ 1 ΔΩ ΚΑΗ 24 ΚΑΗ 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 25 ΔΩ ΚΑΗ 28 ΖΣΟΗ 

ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ. 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ ΓΠΔ 07/2021 

πληήξεζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, δηθύθισλ έηνπο 2021 
 

Σεο 

επηρείξεζεο……………………..…………………………………………………………………….  

κε έδξα ζη……………………………………………………………………………………………. 

νδόο …………………………..…………………….αξηζκ. ……..…………..Σ.Κ…………………. 

Σει.: …………………………………………ηει. Κηλεηό…………………..……. Fax: 

………………………………………. 

      

Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν θαη ησλ 

ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο θαη ηεο δεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο, ππνβάιισ ηελ παξνύζα πξνζθνξά. Γειώλσ όηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο 

επηθύιαμε όια ηα αλσηέξσ θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο ησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αθόινπζε θαηεγνξία εξγαζηώλ κε ηελ παξαθάησ ηηκή 

αλζξσπνώξαο ή / θαη κε ηα παξαθάησ πνζνζηά έθπησζεο επί ησλ πνζώλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ, ε νπνία ζα ηζρύεη θαη ζηνπο εθάζηνηε ηζρύνληεο ηηκνθαηαιόγνπο ησλ 

επίζεκσλ θαηαζθεπαζηώλ ή θαηαζθεπαζηώλ πξνηεηλόκελσλ από απηνύο:
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ΟΜΑΓΑ 1: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Ορεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ  

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 2: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Μεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ 

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 3: Μεραλνπξγείν/ πλεξγείν Απνξξηκκαηνθόξσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
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(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 4: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Φνξηεγώλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 5: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Καιαζνθόξσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 6: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Λεσθνξείσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 7: Φξέλα Φνξηεγώλ/ Λεσθνξείσλ/ Μεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 8: Ζιεθηξνινγείν Ορεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 9: Ζιεθηξνινγείν Μεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 122 

 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 10: Ζιεθηξνινγείν Φνξηεγώλ/Λεσθνξείσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 11: Ζιεθηξνινγείν Απνξξηκκαηνθόξσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 12: Δπηζθεπή Αληιηώλ, κπεθ , ηνύξκπν 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 13: Σαρνγξάθνη 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 14: Φαλνπνηείν - Βαθείν 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 15: Τπεξθαηαζθεπέο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 16: Μεραλνπξγείν Σόξλνη πγθνιιήζεηο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ 

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 17: Αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξηώλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ 

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 18: Δπηζθεπή ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ/ζέξκαλζεο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 19: νύζηεο / Σέληεο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 20: Δπζπγξάκκηζε - Επγνζηάζκηζε 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 129 

 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 21: Δπηζθεπή ζπληήξεζε εμαηκίζεσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Ρ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 22: πλεξγείν Γηθύθισλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 23: Πηζηνπνηήζεηο Αλπςσηηθώλ 
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ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 24: Πιπληήξην 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 25: Δπηζθεπή Διαζηηθώλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 26: Δπηζθεπή ςπγείσλ νρεκάησλ / κεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 27: Δξγαζίεο Ρεθηηθηέ Ορεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 
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Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 28: Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ εηδηθώλ ζσιήλσλ πςειήο πίεζεο (καξθνύηζηα) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν 

(ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί του 

ςυνόλου τθσ ομάδασ) 

#2.565,60# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Δφο χιλιάδεσ πεντακόςια εξιντα 
πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτά  

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 30: Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ Ορεκάησλ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Για τθν προμικεια των 

ανταλλακτικϊν (ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ επί του ςυνόλου 

τθσ ομάδασ) 

#8.000,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Οκτϊ Χιλιάδεσ ευρϊ 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

 

ΟΜΑΓΑ 31: Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ Φνξηεγώλ/Λεσθνξείσλ/Καιαζνθόξσλ 
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ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Για τθν προμικεια των 

ανταλλακτικϊν (ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ επί του ςυνόλου 

τθσ ομάδασ) 

#25.000,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Είκοςι Ρζντε Χιλιάδεσ ευρϊ 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

 

ΟΜΑΓΑ 32: Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ Μεραλεκάησλ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Για τθν προμικεια των 

ανταλλακτικϊν (ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ επί του ςυνόλου 

τθσ ομάδασ) 

#25.000,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Είκοςι Ρζντε Χιλιάδεσ ευρϊ 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

 

 

Ο προςφζρων 

ςφραγίδα – υπογραφι 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Αληηθείκελν Μειέηεο 

Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε "πληήξεζε & επηζθεπή νρεκάησλ , κεραλεκάησλ, 

δηθύθισλ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ", γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ θαη γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο  δηαηάμεηο ηεο 

ππ΄ αξηζκνύ 3373/390/1975 (ΦΔΚ 349/75Β΄) ε νπνία αθνξά ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο 

επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ θιπ. ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ 

θιπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Πεξηγξαθή ηόινπ Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθώλ, ειαζηηθώλ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο  ζπληεξήζεηο θαη  επηζθεπέο ησλ νρεκάησλ, θνξηεγώλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ 

θαζώο θαη ησλ δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ηα νπνία έρνπλ ρξεσζεί ζηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, αιιά θαη όισλ ησλ λέσλ 

νρεκάησλ πνπ πηζαλώλ λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο εληόο ηνπ έηνπο θαη δελ κπνξνύλ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο θάησζη πίλαθεο: 

 
Πίλαθαο 2.  ΟΥΖΜΑΣΑ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 1.1 Ορήκαηα 

 

Α/α Αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

Δίδνο 

απηνθηλήηνπ 

Δξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΚΖΖ 4074 Φνξηεγό Isuzu 

2 ΚΖΗ 5527 Φνξηεγό Volvo 

3 ΚΖΟ 7400 Φνξηεγό Daf 

4 ΚΖΖ 5761 Φνξηεγό Ford 

5 ΚΖΗ 2102 Φνξηεγό Man 

6 ΚΖΗ 9311 Φνξηεγό 4ρ4 Mitsubishi 

7 ΚΖΗ 9301 Φνξηεγό 4x4 Mazda 

8 ΚΖΤ 9644 Δπηβαηηθό Suzuki 
  

Πίλαθαο 3.  ΟΥΖΜΑΣΑ – ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 1.2 Μεραλήκαηα 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο απηνθηλήηνπ εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΜΔ 102939 Μπεηνληέξα ΣΔΡΔΥ 

2 ΜΔ 102940 

Οδνζηξσηήξαο 

(θπιηλδξνο) VIBROMAX 

3 ΜΔ 117583 Καηαβξεθηήξαο VOLVO 

4 ΜΔ 123147 Φνξησηήο CASE 621D 

5 ΜΔ 140144 Φνξησηήο (κηθξόο) CASE ΣR 270 

6 ΜΔ 143148 Φνξησηήο CASE 590ST 

7 ΜΔ 62943 Φνξησηήο CASE 

8 ΜΔ 62945 Γηακνξθσηήο Γαηώλ KOMATSU 

9 ΜΔ 62946 Φνξησηήο CASE 580SLE 
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10 ΜΔ 83989 Φνξησηήο (κηθξόο) CASE 95XT 

11 ΜΔ 86204 Φνξησηήο (κηθξόο) 

Παξαρσξεκέλν 

από ΓΔΤΑΥ 

 
Πίλαθαο 4. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.1 Καιαζνθόξα 

 

α/

α 

αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΜΔ 68638 Καιαζνθόξν NISSAN 

2 ME 99353 Καιαζνθόξν NISSAN 

3 ΜΔ 143186 Καιαζνθόξν IVECO 

 
Πίλαθαο 5. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.2 Απνξξηκκαηνθόξα 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΚΖΖ 3160 Απνξξηκκαηνθόξν IVECO 

2 ΚΖΖ 3173 Απνξξηκκαηνθόξν IVECO 

3 ΚΖΖ 3179 Απνξξηκκαηνθόξν NISSAN 

4 KHH 3194 Απνξξηκκαηνθόξν RENAULT 

5 ΚΖΖ 5773 Απνξξηκκαηνθόξν DAIMLER 

6 ΚΖΗ 9308 Απνξξηκκαηνθόξν DAIMLER 

7 ΚΖΗ 9329 Απνξξηκκαηνθόξν DAIMLER 

 
Πίλαθαο 6. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.3 άξσζξα (θνύπεο) 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο απηνθηλήηνπ εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 ΜΔ 108079 άξσζξν (θνύπα) DULEVO 

2 ΜΔ 117557 άξσζξν (θνύπα) DULEVO 

 
Πίλαθαο 7. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ: 2.4 Φνξηεγά 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 KHH 3159 Φνξηεγό FORD 

2 KHH 3177 Φνξηεγό MITSUBISHI 

3 ΚΖΗ 5587 Φνξηεγό 4x4 TOYOTA 

 

Πίλαθαο 8. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡΓΔΤΖ 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 KHI 2058 Φνξηεγό 4ρ4 MAZDA 

2 ΚΖΟ 7494 Φνξηεγό MAZDA 

3 HKB 472 Γίθπθιν KAWASSAKI 

4 HHA 206 Γίθπθιν HONDA 

 
 

Πίλαθαο 9. ΟΥΖΜΑΣΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

α/α αξηζκόο 

θπθινθνξίαο 

είδνο 

απηνθηλήηνπ 

εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο 

1 KHH 3183 Δπηβαηηθό DAIHATSU 
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2 ΚΖΖ 4080 Δπηβαηηθό HONDA 

3 ΚΖΖ 5779 Δπηβαηηθό 

FIAT 

PANDA 

4 ΚΖΖ 5780 Δπηβαηηθό 

FIAT 

PANDA 

5 ΚΖΖ 5781 Δπηβαηηθό 

FIAT 

PANDA 

6 ΚΖΗ 2165 Δπηβαηηθό HYUNDAI 

7 ΚΖΗ 2187 Δπηβαηηθό HYUNDAI 

8 ΚΖΗ 2188 Δπηβαηηθό FORD 

9 ΑΣΤ 0562 Γίθπθιν HONDA 

10 ΑΣΤ 0563 Γίθπθιν HONDA 

11 ΖΖΗ 489 Γίθπθιν SUZUKI 

12 ΖΚΡ 351 Γίθπθιν SUZUKI 

13 ΖΡΗ 361 Γίθπθιν HONDA 

14 KHI 2137 Λεσθνξείν IVECO 

15 KHI 3761 Λεσθνξείν MAN 

16 ΚΖΗ 2079 Λεσθνξείν IVECO 

17 ΚΖΗ 9302 Λεσθνξείν OPEL 

 

ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα 9 ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δύν νρήκαηα (ΚΖΗ 2165 & ΚΖΗ 2187) ηα νπνία έρνπλ 

παξαρσξεζεί ζύκθσλα κε ηελ 34/2021 Απνθ. Γ (ΑΓΑ: ΦΚΤΖΧΖΜ-ΔΧΦ) γηα έλα έηνο κόλν ζηελ 

Κνηλσθειή Δηαηξεία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη γηα ην δηάζηεκα παξαρώξεζήο ηνπο ηα έμνδα ζπληήξεζήο 

ηνπο βαξύλνπλ ηελ Κνηλσθειή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

Δλδεηθηηθέο Δξγαζίεο πληήξεζεο-Δπηζθεπήο Ορεκάησλ-Μεραλεκάησλ 
Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ επηζθεπή - ζπληήξεζε όισλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηεο 

κειέηεο είλαη ε αθόινπζε θαη πξνθύπηεη από ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.Γ. 2396/1953 

βάζεη ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε Οηθ.3373/390/1975 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οηθ.4993/745/24.4.1975 όκνηα (ΦΔΚ Β 349 ). 

 

Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο Ορεκάησλ ζα εθδίδεη «Δληνιή Δπηζεσξήζεσο θαη Δπηζθεπήο 

νρήκαηνο/κεραλήκαηνο» πνπ ζα αλαγξάθεη πεξηιεπηηθά ην είδνο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κεραληθό ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα ζα 

ζπκπιεξώλεη ην «Φύιιν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο» ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη 

νη ηερληθέο δηαπηζηώζεηο θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

νρήκαηνο/κεραλήκαηνο θαζώο θαη ηα πηζαλά αληαιιαθηηθά βάζε θαη ησλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. Σν ελ ιόγν θύιιν ζα παξακέλεη ζηνλ θάθειν ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νρήκαηνο/κεραλήκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαη θαηόπηλ δηθαηνινγεκέλεο αηηηνιόγεζεο όηη αδπλαηεί λα εθηειέζεη 

ελ κέξεη ή ζην ζύλνιό ηνπο ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα βεβαηώλεη όηη απηέο ζα 

πξέπεη  λα αλαηεζνύλ ζε ηδησηηθό ζπλεξγείν κε κέξηκλα ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο (δειαδή ηεο επηηξνπήο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ) ε νπνία απνηειείηαη από ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ είλαη ηερληθόο.  

 

Σν ηδησηηθό ζπλεξγείν – αλάδνρνο ππνρξενύηαη εληόο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηελ εηζαγσγή ηνπ 

νρήκαηνο ζε απηό θαη ηελ ιήςε αληηγξάθνπ ηνπ εληύπνπ «Φύιιν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο 

Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο» από ηελ ππεξεζία λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερλνινγηθή 

επηζεώξεζή ηνπ νρήκαηνο, ηνλ εληνπηζκό ηεο βιάβεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ, 

εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ. ηε ζπλέρεηα ππνρξενύηαη λα απνζηείιεη έληππν (κέζσ email ή 

απηνπξνζώπσο) κε ηηο ηερληθέο δηαπηζηώζεηο πνπ έθαλε θαηά ηνλ έιεγρν, όιεο ηηο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ απαηηνύληαη (αλάιπζε ζε ώξεο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθή δαπάλε), θαζώο θαη ηα 

εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θιπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε έγθαηξε πξνκήζεηά ηνπο 

θαη ε παξάδνζή ηνπο ζην ζπλεξγείν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ εθ κέξνπο ηνπο. 

 

Ζ αξκόδηα επηηξνπή αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο ην αλσηέξσ έληππν ην επαλειέγρεη θαη δίδεη ηελ ηειηθή έγθξηζε 

γηα ηελ επηζθεπή ή ζπληήξεζε ή ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ. Καηόπηλ ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ, ν 

αλάδνρνο (ησλ νκάδσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο) ππνρξενύηαη λα επηζθεπάζεη ην όρεκα θαη λα αληηθαηαζηήζεη 
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ή λα πξνκεζεύζεη εμαξηήκαηα θιπ (ν αλάδνρνο ησλ νκάδσλ πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ), κε ρξήζε λέσλ 

αληαιιαθηηθώλ εληόο ηνπ επόκελνπ ηξηήκεξνπ εθηόο αλ απηό ζα πξέπεη λα παξαγγειζεί από ην εμσηεξηθό 

νπόηε ε επηζθεπή γίλεηαη άκεζα κεηά θαη ηελ ιήςε ηνπ αληαιιαθηηθνύ θαη πάληα κεηά ηελ ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ Σκήκα Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο Ορεκάησλ. ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε είλαη κεγάιε 

απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

ζρεηηθνύ εληύπνπ από ηνλ αλάδνρν.  

 

Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία ζα ηεξείηαη γηα θάζε ηηκνιόγην μερσξηζηά, θσηναληίγξαθα δε ησλ σο άλσ εληύπσλ (κε 

εμαίξεζε εθείλνπ ηνπ Φύιιν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο πνπ ζα παξακέλεη ζηνλ 

θάθειν ηνπ νρήκαηνο / κεραλήκαηνο) ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπλνδεύνληαο ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο.  

 

Παξαθάησ δίδνληαη νκαδνπνηεκέλεο ελδεηθηηθά νη θπξηόηεξεο εξγαζίεο θαη νη ελδεηθηηθέο κέγηζηεο ώξεο πνπ 

απαηηνύληαη θαη πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ αλά είδνο επηζθεπήο. Σπρόλ εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ, αιιά κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθπόλεζεο ηεο κειέηεο, ζα ηηκνινγνύληαη κε ηελ ίδηα ρξέσζε αλά ώξα πνπ έρεη πξνζθέξεη ν αλάδνρνο 

ηεο ππεξεζίαο ζην έληππν ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηηο ππόινηπεο αθόινπζεο εξγαζίεο. 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 10. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΡΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(απορριμματοφόρων, ανοιχτϊν φορτθγϊν, κ.λ.π.) 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΑΤΟΩΕΣ 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΦΟΤΗΓΑ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΑ 

Κ.Λ.Ρ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΓΟΥ 

 
ΔΙΚΥΚΛΑ 

<3,5tn ΜΕΣΑΙΑ 
< 5tn 

ΜΕΓΑΛΑ 
>5tn 

<100hp >100hp  

Α.1 Επιςκευι και ςυντιρθςθ κινθτιρα 

1 εκτιφιζ ςτροφάλου 4h 4h 6h 4h 6h 2h 

2 Εφαρμογι κουηινζτων 2h 2h 4h 2h 4h 1h 

3 εκτιφιζ εδρϊν και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

4 Ρλάνιςμα καπακιοφ 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

5 Ρλάνιςμα κορμοφ κινθτιρα 3h 4h 5h 4h 5h 1h 

6 
Αλλαγι δακτυλιδιϊν μπιελϊν  
και εφαρμογι πείρων 

1h 2h 3h 2h 3h 2h 

7 Αντικατάςταςθ χιτωνίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

8 
Αλλαγι κουηινζτων 
εκκεντροφόρου και εφαρμογι 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

9 
Αλλαγι δακτυλιδίων 
εκκεντροφόρου και εφαρμογι 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

10 Αλλαγι οδθγϊν βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

11 Αλλαγι εδρϊν βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

12 Φλάντηεσ τςιμοφχεσ 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Ελατιρια 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

14 
Επιςκευι μθχανιςμοφ κίνθςθσ 
βαλβίδων 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

15 φκμιςθ βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h ½ h 

16 Αλλαγι αντλία νεροφ 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

17 
Ζλεγχοσ – επιςκευι αντλίασ 
καυςίμου 

3h 4h 5h 4h 5h - 

18 
Κακαριςμόσ ακροφφςιων 
ψεκαςμοφ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

19 Επιςκευι υπερςυμπιεςτι 5h 5h 6h 5h 6h - 

20 
Αλλαγι φίλτρων λαδιοφ αζρα 
πετρελαίου 

½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 
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21 

SERVICE πετρελαιοκινθτιρων: 
Αλλαγι λαδιϊν κινθτιρα, 
αλλαγι φίλτρων: (λαδιοφ, 
αζρα, πετρελαίου, καμπίνασ, 
τιμονιοφ), ζλεγχοσ βαλβολινϊν 
ςαςμάν- διαφορικό, ζλεγχοσ 
εμπρόςκιου ςυςτιματοσ, 
ζλεγχοσ ιμάντων   

3h 3h 3h 3h 3h - 

22 Εργαςίεσ επιςκευισ ςαςμάν 8h 8h 8h 8h 8h  

23 Ζλεγχοσ καυςαερίων 2h 2h 3h 2h 3h - 

24 

SERVICE βενηινοκινθτιρων: 
Αλλαγι λαδιϊν κινθτιρα, 
αλλαγι φίλτρων: (λαδιοφ, 
αζρα, βενηίνθσ, καμπίνασ), 
αλλαγι μπουηί, ζλεγχοσ 
φρζνων, ζλεγχοσ εμπρόςκιου 
ςυςτιματοσ, ζλεγχοσ ιμάντων   

3h 3h 3h 2h 3h 2h 

25 
Εξαγωγι ψυγείου νεροφ και 
επανατοποκζτθςθ  

2h 3h 4h 3h 4h - 

26 Επιςκευι ψυγείου  3h 5h 6h 5h 6h - 

27 Αλλαγι ιμάντα  1h 1h 1h 1h 1h - 

28 
Αντικατάςταςθ κολλάρου 
νεροφ 

1h 1h 1h 1h 1h - 

29 
Εξαγωγι κερμοςτατϊν αλλαγι 
αυτϊν 

1h 1h 1h 1h 1h - 

Α2 Επιςκευι και ςυντιρθςθ κιβϊτιου ταχυτιτων 

1 Αλλαγι φουρκζτεσ 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

2 Αλλαγι ςυγχρόνιηε 2h 3h 4h 4h 4h - 

3 Αλλαγι ρουλεμάν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

4 Αλλαγι γραναηιϊν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

5 
Αλλαγι φουρκζτεσ, ςυγχρονιηζ, 
ρουλεμάν, γραναηιϊν 

8h 15h 15h 15h 15h 3h 

6 Επιςκευι αργό γριγορο (fuller) - 8h 12h 8h 12h - 

7 Φλάντηεσ τςιμοφχεσ - 5h 6h 5h 6h 1h 

8 Ρρωτεφων άξονασ κομπλζ 4h 5h 5h 5h 5h - 

9 Δευτερεφων άξονασ κομπλζ 4h 5h 3h 5h 5h - 

10 
Ρρωτεφων – Δευτερεφων – 
Ενδιάμεςοσ άξονασ 

8h 10h 10h 10h 10h - 

11 Σταυροί ταχυτιτων 5h 7h 11h 7h 11h - 

12 Στακερά ταχυτιτων 4h 4h 4h 4h 4h - 

13 
Επιςκευι αυτομάτων κιβωτίων 
ταχυτιτων 

- 16h 16h - - 4h 

Α3 Επιςκευι και ςυντιρθςθ ςυμπλζκτθ 

1 
Επιςκευι άνω τρόμπασ 
ςυμπλζκτθ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

2 
Επιςκευι κάτω τρόμπασ 
ςυμπλζκτθ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

3 
Αλλαγι ςετ δίςκου πλατϊ 
ρουλεμάν 

5h 7h 9h 7h 9h - 

4 Αντικατάςταςθ ηεφγθ φερμουίτ 2h 4h 4h 4h 4h - 

5 Επιςκευι δίςκου 2h 3h 4h 3h 4h - 

6 Επιςκευι πλατϊ 3h 3h 5h 3h 5h - 

7 Αλλαγι φυςοφνασ 3h 4h 5h 4h 5h - 

Α4 Επιςκευι και ςυντιρθςθ αναρτιςεων (ςοφςτεσ , αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν) 

1 Αλλαγι αμορτιςζρ 5h 5h 6h 2h 2h 1h 

2 Αλλαγι – επιςκευι ςοφςτεσ 4h 5h 7h 2h 2h 1h 

3 Αλλαγι μπρακζτα 3h 4h 5h 4h 5h - 

4 Αλλαγι ςινεμπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 

5 Αλλαγι κόντρεσ κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h 1h 

Α5 Επιςκευι και ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ πζδθςθσ 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 139 

 

1 Ζλεγχοσ δικτφου αζροσ 1h 1h 1h 1h 1h - 

2 Ζλεγχοσ κεντρικισ βαλβίδασ 1h 1h 1h 1h 1h - 

3 
Ζλεγχοσ – αλλαγι φυςοφνεσ 
τροχϊν 

2h 2h 3h 2h 3h - 

4 
Ζλεγχοσ – αλλαγι 
ρεγουλατόρων φρζνων 

3h 3h 4h 3h 4h 1h 

5 
Ζλεγχοσ – τορνίριςμα 
ταμποφρων 

2h 2h 4h 2h 4h - 

6 
Ζλεγχοσ – αλλαγι ςιαγϊνων 
φερμουίτ εμπρόςκιων τροχϊν 

3h 4h 5h 4h 5h - 

7 
Ζλεγχοσ – αλλαγι ςιαγϊνων 
οπίςκιων τροχϊν 

3h 4h 5h 4h 5h 1h 

8 
Λίπανςθ – αντικατάςταςθ 
ρουλεμάν τροχϊν – μουαγιζ 

      

9 
Λίπανςθ – αντικατάςταςθ ενόσ 
ρουλεμάν 

1h 2h 3h 2h 3h - 

10 Τςιμοφχεσ – δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h - 

11 
Εξαγωγι και επιςκευι 
παντόφλασ φρζνων 

2h 3h 4h 3h 4h - 

12 
Αντικατάςταςθ τακάκια 
εμπρόςκιων τροχϊν 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Αλλαγι δφο ταμποφρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 

14 Αλλαγι 4 ελατθρίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 

Α6 Επιςκευι και ςυντιρθςθ εμπρόςκιου ςυςτιματοσ 

1 Ακραξϊνιο 2h 3h 3h 3h 3h - 

2 Ρείροσ ακραξωνίου 2h 3h 3h 3h 3h - 

3 ουλεμάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h 3h 3h - 

4 
Ακραξόνιο – Ρείροσ Ακραξονίου 
– ουλεμάν πείρων ακραξονίων 

5h 6h 8h 6h 8h - 

5 
ουλεμάν – Τςιμοφχεσ μουαγιζ, 
οδζλεσ, οδζλεσ μεταλλικζσ 

3h 4h 6h 4h 6h - 

6 Γλίςτρεσ – κουηινζτα - 8h 8h 8h 8h - 

7 Τάπεσ πθροδακτυλιϊν       

8 Γραςςαδοράκια       

9 
Αλλαγι ακρόμπαρα μικρισ – 
μεγάλθσ μπάρασ 

2h 3h 4h 4h 6h - 

10 
Ζλεγχοσ – επιςκευι μθχανιςμοφ 
διεφκυνςθσ (μθχανικόσ) 

2h 3h 5h 4h 6h - 

11 
Ζλεγχοσ – επιςκευι υδραυλικισ 
αντλίασ τιμονιοφ 

5h 6h 8h 6h 8h - 

12 
Ζλεγχοσ – επιςκευι υδραυλικοφ 
ατζρμονα τιμονιοφ 

6h 7h 10h 7h 10h - 

13 Αντικατάςταςθ αντλίασ τιμονιοφ 3h 4h 5h 4h 5h - 

14 
Ζλεγχοσ – αλλαγι μαρκοφτςια 
πιζςεωσ 

2h 3h 4h 3h 4h - 

Α7 Επιςκευι και ςυντιρθςθ  αεροςυμπιεςτϊν 

1 

Στρόφαλοσ, ουλεμάν, Ελατιρια 
κόφλερ (ςετ), Δακτυλίδια, 
Μπιζλεσ, Σετ ελατιρια, Σετ 
φλάντηεσ 

3h 5h 6h 5h 6h - 

2 Αντικατάςταςθ Σκάςτρα κόφλερ 2h 3h 4h 4h 5h - 

3 Σετ φλάντηεσ κόφλερ κεφαλισ 1h 2h 3h 2h 3h - 

4 Σετ ελατιρια κόφλερ       

5 Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 

6 Χιτϊνιο κόφλερ       

7 Φίλτρα       

Α8 Επιςκευι και ςυντιρθςθ διαφορικοφ 

1 
Επιςκευι – αντικατάςταςθ 
πθνίο κορϊνα ρουλεμάν 

8h 10h 15h 10h 15h - 
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2 
Επιςκευι – αντικατάςταςθ 
μειωτιρων – θμιαξονίων 

5h 6h 8h 6h 8h - 

3 Φλάντηεσ τςιμοφχεσ 3h 4h 5h 4h 5h - 

Α9 Επιςκευι και ςυντιρθςθ καμπίνασ - οχιματοσ 

1 
Αντικατάςταςθ αμορτιςζρ 
κουβουκλίου 

2h 3h 4h 2h 2h - 

2 
Αντικατάςταςθ μπουκάλασ 
ανφψωςθσ 

1h 2h 3h 2h 2h - 

3 
Ζλεγχοσ – επιςκευι – αλλαγι 
υδραυλικισ αντλίασ ανφψωςθσ 

1h 1h 1h 2h 2h - 

4 
Αντικατάςταςθ ταπετςαρίασ 
οροφισ καμπίνασ 

2h 2h 2h 2h 2h - 

5 
Αντικατάςταςθ ταπετςαρίασ 
κυρϊν και πίςω μζρουσ 
καμπίνασ 

2h 2h 2h 2h 2h - 

6 
Αντικατάςταςθ πατϊματοσ 
καμπίνασ 

2h 2h 2h 2h 2h - 

7 
Επιςκευι ςυςτιματοσ 
άρκρωςθσ καμπίνασ ςτο ςαςί 

3h 5h 6h 1h 1h - 

8 Επιςκευι κακιςμάτων αζροσ 2h 3h 4h 3h 4h - 

9 
Αλλαγι αφρολζξ, τελάρων, 
ελατθρίων και ταπετςαρίασ 
κατά περίπτωςθ 

4h 5h 7h 5h 7h - 

10 
Επιςκευι μθχανιςμοφ βάςθσ 
κακίςματοσ 

4h 5h 6h 5h 6h - 

11 
Αντικατάςταςθ εμπρόςκιου 
υαλοπίνακα 

2h 2h 3h 2h 3h - 

12 
Αντικατάςταςθ υπολοίπων 
υαλοπινάκων 

2h 2h 3h 2h 3h - 

13 Επιςκευι αρκρϊςεων κυρϊν 2h 2h 2h 2h 2h - 

14 
Αντικατάςταςθ μθχανιςμϊν 
ανφψωςθσ παρακφρων 

3h 3h 4h 3h 4h - 

15 
Αντικατάςταςθ μθχανιςμοφ 
αςφάλιςθσ κυρϊν 

3h 3h 5h 3h 5h - 

16 Τςιμοφχεσ ςτεγανοποίθςθ 1h 1h 1h 1h 1h - 

17 
Κακαριςμόσ καμπίνασ, 
κακίςματα, ταπετςαρίεσ, 
πλαςτικά μζρθ 

1h 1h 2h 1h 2h - 

Α10 Επιςκευι ςυςτιματοσ εξαγωγισ καυςαερίων 

1 Αλλαγι καηανάκι εξάτμιςθσ 5h 5h 7h 5h 7h - 

2 Αλλαγι ςπιράλ εξάτμιςθσ 2h 3h 4h 3h 4h - 

3 Επιςκευι / κόλλθςθ εξάτμιςθσ 2h 3h 3h 3h 3h 1h 

Α11 Εργαςίεσ Φανοποιίασ - βαφισ 

1 
Αντικατάςταςθ κακρζπτθ με 
μπράτςο 

½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

2 
Αντικατάςταςθ ντίηασ και 
χειρολαβισ πόρτασ 

1h 1h 1h 1h 1h - 

3 
Αντικατάςταςθ κακίςματοσ 
οδθγοφ 

1h 1h 1h 1h 1h - 

4 
Αλλαγι κολλθτοφ παρμπρίη 
επιβατθγοφ 

1h - - - - - 

5 
Αλλαγι κολλθτοφ παρμπρίη 
φορτθγοφ 

- 2h 2h - - - 

6 
Αλλαγι παρμπρίη μθχανιματοσ 
ζργου 

- - - 2h 2h - 

7 
Αλλαγι ςε λάςτιχο παρμπρίη 
επιβατθγοφ 

1h - - - - - 

8 
Αλλαγι ςε λάςτιχο παρμπρίη 
φορτθγοφ 

- 1h 1h - - - 
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9 
Αλλαγι προφυλακτιρα 
διαιροφμενου 

1h 2h 2h - - - 

10 Αλλαγι προφυλακτιρα 1h 2h 2h - - - 

11 Αλλαγι ςκαλοπατιοφ καμπίνασ 1h ½ h ½ h - - - 

12 Αλλαγι γρφλου τηαμιοφ 1h 1h 1 ½ h 1h 1 ½ h - 

13 
Βαφι φτερϊν αυτοκινιτου/ 
μθχανισ 

4h 4h 5h 4h 5h 2h 

14 Βαφι πόρτασ φορτθγοφ 3h 3h 4h 3h 4h - 

15 
Επιςκευι πόρτασ καμπίνασ 
μθχανιματοσ 

- - - 3h 3h - 

16 Επιςκευι κλειδαριάσ 1h 1h 1 ½ h 1 ½ h 1 ½ h - 

17 
Επιςκευι ντίηασ και χειρολαβισ 
πόρτασ 

1h 1h 1h 2h 2h - 

18 
Καταςκευι ταπετςαρίασ 
κακίςματοσ 

3h 3h 4h 3h 4h 2h 

19 Καταςκευι κακίςματοσ 3h 4h 4h 4h 4h 2h 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 11. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Απλό service ανυψωτικοφ (βάςθσ – κορμοφ - βραχίονα) 4h 

2 Επιςκευι καλακιοφ 6h 

3 Επιςκευι ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ 3h 

4 Επιςκευι βαροφλκου 3h 

5 Επιςκευι τροχαλίασ 3h 

6 Επιςκευι ραοφλου 3h 

7 Αντικατάςταςθ μαρκουτςιοφ 1h 

8 Ζλεγχοσ χειριςτθρίων 3h 

9 Ζλεγχοσ βαλβίδασ 1h 

10 
Εξαγωγι μπουκάλασ ανφψωςθσ 1ου βραχίονα και 
επανατοποκζτθςθ 

4 h 

11 Αντικατάςταςθ κουηινζτου μπουκάλασ 1ου βραχίονα 2 h 

12 Γζμιςμα πφρου μπουκάλασ και τορνάριςμα αυτισ 5 h 

13 Τοποκζτθςθ αςφαλιςτικϊν ποδαρικϊν βραχίονα 16 h 

14 Τοποκζτθςθ αςφαλιςτικοφ υπζρβαρου 11 h 

15 Επιςκευι sos emergency 7 h 

16 Επανατοποκζτθςθ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ 12 h 

17 Service 2 h 

18 Επιςκευι διαρροϊν 4 h 

19 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ανυψ. μθχανθμάτων τφπου Α ι 
ΑΑ (ΦΕΚ 1186/2003) 

4 ½ h 

20 
Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ανυψ. μθχανθμάτων τφπου Β 
(ΦΕΚ 1186/2003) 

4 h 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 12. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΟΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Επιςκευι θλεκτρονικοφ ταχογράφου 1h 

2 Βακμονόμθςθ ψθφιακοφ ταχογράφου 1h 

3 Αντικατάςταςθ ωρολογίου θλεκτρονικοφ ταχογράφου ½ h 

4 Επιςκευι ψθφιακοφ ταχογράφου ½ h 

5  Επιςκευι χιλιομετρθτι ½ h 

6 Αντικατάςταςθ μπαταρίασ VDO ¼ h 

7 Σφράγιςμα – πιςτοποιθτικό ταχογράφου 1h 

8 Ζλεγχοσ ταχφτθτασ & οδομζτρου ψθφιακοφ ταχογράφου με HTC ½ h 

9 Εργαςία επιςκευισ πόρτασ (ςυρτάρι) ταχογράφου ½ h 

10 Ζλεγχοσ καλωδίωςθσ ψθφιακοφ ταχογράφου  ½ h 

11 Επιςκευι ςυςτιματοσ καταγραφισ ταχφτθτοσ (βελόνθ) ½ h 

12 Εργαςία αντικατάςταςθσ καλωδίωςθσ ½ h 

13 Εργαςία αντικατάςταςθσ πλακζτασ Θλεκτρονικοφ ταχογράφου  ½ h 

14 Ζλεγχοσ δότθ ταχογράφου Kitas ½ h 
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15 Εργαςία αντικατάςταςθσ πρόςοψθσ (καπάκι) ταχογράφου ½ h 

16 Εργαςία αντικατάςταςθσ ακίδων εγγραφισ ½ h 

17 Εργαςία αντικατάςταςθσ δότθ ταχογράφου ½ h 

18 Επιςκευι ςυςτιματοσ αυτόματου χρόνων εργαςίασ ½ h 

19 Επιςκευι Ωρόμετρου 3 h 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 13. ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΟΓΑΝΩΝ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Συντιρθςθ – επιςκευι αντλιϊν μπεκ  4h 

2 Ζλεγχοσ καυςαερίων  1h 

3 Ζλεγχοσ τροφοδοςίασ  2h 

4 Επιςκευι αντλίασ πετρελαίου 5h 

5 Εξαγωγι – επιςκευι μπεκ 2h 

6 Αλλαγι ρεγουλατόρου  2h 

7 Ζλεγχοσ ρεγουλατόρου  2h 

8 Αλλαγι βοθκθτικισ αντλίασ πιζςεωσ 2h 

9 Αλλαγι ρφκμιςθσ 2h 

10 Εξαγωγι κακαριςμόσ ρεηερβουάρ και ςζρβισ TURBO 4h 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 14.  ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΕΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Γενικι επιςκευι μίηασ 4h 

2 Αλλαγι μίηασ 2h 

3 Γενικι επιςκευι και ζλεγχοσ δυναμό – αυτομάτου 4h 

4 Αλλαγι δυναμό 2h 

5 Ζλεγχοσ και επιςκευι φωτιςμοφ 3h 

6 Αλλαγι φαναριϊν 1h 

7 Ζλεγχοσ και επιςκευι μίηασ 4h 

8 Ζλεγχοσ και επιςκευι δυναμό  4h 

9 Αντικατάςταςθ εμπρόσ και πίςω φανϊν  2h 

10 Ζλεγχοσ και επιςκευι φάρων  1h 

11 Ζλεγχοσ και επιςκευι πλαϊνϊν και πίςω προβολζων  2h 

12 
Ζλεγχοσ και επιςκευι μοτζρ και μπράτςων 
υαλοκακαριςτιρων  

3h 

13 Ζλεγχοσ και επιςκευι θλεκτρικϊν παρακφρων  4h 

14 Ζλεγχοσ και επιςκευι θλεκτρικϊν κλειδαριϊν  2h 

15 Ζλεγχοσ και επιςκευι καλοριφζρ και αιρκοντίςιον 6h 

16 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων  0,20 h 

17 Αντικατάςταςθ μάκτρων υαλοκακαριςτιρων 0,20 h 

18 Ζλεγχοσ και επιςκευι καλωδίωςθσ οχιματοσ 8h 

19 Ζλεγχοσ και επιςκευι καλωδίωςθσ υπερκαταςκευϊν 8h 

20 Ζλεγχοσ και αντικατάςταςθ κόρνασ  1h 

21 Ζλεγχοσ και επιςκευι οργάνων (καντράν) 2h 

22 Αντικατάςταςθ φανϊν 0,30 h 

23 Αλλαγι διακόπτθ καλοριφζρ 2h 

24 Αντικατάςταςθ ψυγείου 3h 

25 Επιςκευι καυςτιρα 4h 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 15.  ΣΥΝΤΗΗΣΗ – ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟΤΗΓΩΝ, ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΩΝ, 
ΥΔΟΦΟΩΝ 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Αλλαγι box κολϊνασ container 18 

2 Αλλαγι αεροφουςκασ 18 

3 Αλλαγι ακρόμπαρου 1 

4 Αλλαγι άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2 
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5 Αλλαγι άκρου εμβόλου μαχαιριοφ 7 

6 Αλλαγι άκρου εμβόλου πόρτασ 4 

7 Αλλαγι άκρου εμβόλου φορείου 7 

8 Αλλαγι άκρου λεβιε 3 

9 Αλλαγι αμορτιςζρ 4 

10 Αλλαγι αναπνευςτιρα (ταπα) 1 

11 Αλλαγι αναςτολζα ςϊματοσ 5 

12 Αλλαγι ανζμθσ 2 

13 Αλλαγι αντλίασ νεροφ 7 

14 Αλλαγι ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 15 

15 Αλλαγι άξονα ραουλoυ 7 

16 Αλλαγι άξονα 8 

17 Αλλαγι άξονα αντλίασ 7 

18 Αλλαγι άξονα ανυψωτ. Μθχανιςμ. 6 

19 Αλλαγι άξονα κινιςεωσ ςαςμάν 3 

20 Αλλαγι άξονα κινθτιρα 7 

21 Αλλαγι άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ 5 

22 Αλλαγι άξονα ςτιριξθσ ανατροπι 5 

23 Αλλαγι άρκρωςθσ Μαχαιριοφ 11 

24 Αλλαγι άρκρωςθσ Ρόρτασ Container 15 

25 Αλλαγι άρκρωςθσ Ρροωκθτιρα 38 

26 Αλλαγι άρκρωςθσ άουλου Στακερ/ςθσ amplirol 20 

27 Αλλαγι άρκρωςθσ Φορείου 30 

28 Αλλαγι άρκρωςθσ εμπρ. Καβαλετου 8 

29 Αλλαγι άρκρωςθσ μπράτςου ανυψ. 4 

30 Αλλαγι άρκρωςθσ πόρτασ 7 

31 Αλλαγι άρκρωςθσ πόρτασ container 25 

32 Αλλαγι άρκρωςθσ πρζςασ 8 

33 Αλλαγι άρκρωςθσ ράουλου container 13 

34 Αλλαγι άρκρωςθσ ςϊματοσ 9 

35 Αλλαγι άρκρωςθσ τροχοφ container 5 

36 Αλλαγι αςφάλειασ βραχυκ. Σμα 25 

37 Αλλαγι αςφάλειασ γάντηου amplirol 5 

38 Αλλαγι αςφάλειασ ςυγκρ. contain 18 

39 Αλλαγι ατζρμονα ανυψ. μθχ. 18 

40 Αλλαγι βάκτρου εμβόλου 3 

41 Αλλαγι βαλβίδασ 3 

42 Αλλαγι βάνασ 1 

43 Αλλαγι βάνασ τριοδθσ 1 
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44 Αλλαγι βάςεων εξάτμιςθσ 3 

45 Αλλαγι βάςεων κινθτιρα 3 

46 Αλλαγι βάςεων μπάρασ ανυψωτικοφ 3 

47 Αλλαγι βάςεων ςκελετοφ 6 

48 Αλλαγι βάςεων ςϊματοσ 6 

49 Αλλαγι βάςεων τροχϊν container 15 

50 Αλλαγι βάςεωσ ςτιριξθσ πόρτασ 11 

51 Αλλαγι βάςθσ αντλίασ 22 

52 Αλλαγι βάςθσ βαρζλασ ραουλοφ. 20 

53 Αλλαγι βάςθσ ελατ. ςωμ.πρεςςασ 13 

54 Αλλαγι βάςθσ εμβόλου πόρτασ 7 

55 Αλλαγι βάςθσ μοτερ 9 

56 Αλλαγι βάςθσ ράουλου ςτακερ/ςθσ Amplirol 25 

57 Αλλαγι βάςθσ ςκαλοπατιοφ 4 

58 Αλλαγι βάςθσ ςτοπ ανυψ. μθχαν. 1 

59 Αλλαγι βάςθσ υδραυλικοφ κινθτιρα 11 

60 Αλλαγι βάςθσ χειριςτθρίου 4 

61 Αλλαγι βραχίονα ανυψ. μθχαν. 4 

62 Αλλαγι βραχίονα ελξθσ container 7 

63 Αλλαγι γαντηου αςφαλ. πόρτασ 5 

64 Αλλαγι γαντηου αςφαλιςθσ amplirol 8 

65 Αλλαγι γάντηου ελξθσ container 7 

66 Αλλαγι γάντηου πόρτασ 7 

67 Αλλαγι γλίςτρασ norba 4 

68 Αλλαγι γλίςτρασ ανυψ. μθχαν. 2 

69 Αλλαγι γλίςτρασ προωκθτιρα 5 

70 Αλλαγι γραναηιοφ 6 

71 Αλλαγι γραναηιοφ μίηασ 8 

72 Αλλαγι γωνίασ τυμπάνου 6 

73 Αλλαγι δείκτθ ελαίου 2 

74 Αλλαγι δζλτα 8 

75 Αλλαγι διακόπτθ 2 

76 Αλλαγι διακόπτθ χειριςμοφ ςυμπ. 1 

77 Αλλαγι ελάςματοσ φωτοκφτταρου 4 

78 Αλλαγι ελαςτ. παρεμβ. πόρτασ ςμα 8 

79 Αλλαγι ελαςτ.ςωλ.πιες. Με ακρα 4 

80 Αλλαγι ελαςτ.ςωλ.πιες.γαντηου 2 

81 Αλλαγι ελαςτικοφ ανυψωτικοφ 2 

82 Αλλαγι ελαςτικοφ ειςαγωγισ 2 
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83 Αλλαγι ελαςτικοφ ποδιάσ 1 

84 Αλλαγι ελαςτικοφ πόρτασ 2 

85 Αλλαγι ελαςτικοφ ςτεγανοποίθςθσ 3 

86 Αλλαγι ελατθρίου ζλξεωσ 0 

87 Αλλαγι ελατθρίου ςϊματοσ 1 

88 Αλλαγι ελατθρίου τηαβετασ 3 

89 Αλλαγι ελατθρίου χειριςτθρίου 1 

90 Αλλαγι εμβολoυ υδραυλ.αντλίασ 4 

91 Αλλαγι εμβόλου αζρα 1 

92 Αλλαγι εμβόλου ανυψωτικοφ 4 

93 Αλλαγι εμβόλου βαλβίδασ 4 

94 Αλλαγι εμβόλου γάντηου 4 

95 Αλλαγι εμβόλου κτενιοφ 4 

96 Αλλαγι εμβόλου μαχαιριοφ 11 

97 Αλλαγι εμβόλου ποδαρικϊν 18 

98 Αλλαγι εμβόλου πόρτασ 4 

99 Αλλαγι εμβόλου πόρτασ θμιρυμ/νου 18 

100 Αλλαγι εμβόλου προωκθτιρα 13 

101 Αλλαγι εμβόλου ςυρ.πόρτασ θμιρυμ/νου 13 

102 Αλλαγι εμβόλου τθλεςκοπικοφ 14 

103 Αλλαγι εμβόλου φορείου 14 

104 Αλλαγι εμβόλου φορείου ςυμπιεςτι 80 

105 Αλλαγι εμβόλου χειριςτθρίου 1 

106 Αλλαγι εμπρ. μζρουσ ςκελετοφ 14 

107 Αλλαγι εμπρόςκιασ μπάρασ 13 

108 Αλλαγι επαγωγικοφ (φωτοκυτ.) 3 

109 Αλλαγι επαφισ 2 

110 Αλλαγι ερταλον κουηινετου 1 

111 Αλλαγι ηφγι 2 

112 Αλλαγι θλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Φδατοσ 1 

113 Αλλαγι θλεκτρ. Συςτθμ. Ανυψωτ. 7 

114 Αλλαγι θλεκτροβαλβιδασ 2 

115 Αλλαγι κερμικοφ θλεκτρ. Κυκλ. 2 

116 Αλλαγι κθλείασ container 10 

117 Αλλαγι καδζνασ 25 

118 Αλλαγι καλωδιϊςεωσ 6 

119 Αλλαγι κάμερασ 2 

120 Αλλαγι κανόνα χειριςτθρίου 3 

121 Αλλαγι κανονιοφ 5 
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122 Αλλαγι καρδιάσ αντλίασ 8 

123 Αλλαγι καρζ άξονα 1 

124 Αλλαγι κατανεμθτι 1 

125 Αλλαγι κεντρ. άουλου τυμπάνου 6 

126 Αλλαγι κενρε. Τμθμ. Ρροωκθτιρα 24 

127 Αλλαγι κεντρικων δοκων ςϊματοσ 13 

128 Αλλαγι κεφαλισ πλυςτικοφ 13 

129 Αλλαγι κεφαλισ τερματ. διακόπτθ 2 

130 Αλλαγι κιτ οπιςκ. παρακ. 3 

131 Αλλαγι κιτ χειριςτθρίου 1 

132 Αλλαγι κολϊνασ τηαβεττασ 25 

133 Αλλαγι κολϊνων container 55 

134 Αλλαγι κολϊνων οροφισ 24 

135 Αλλαγι κολϊνων πατϊματοσ 14 

136 Αλλαγι κολϊνων ςϊματοσ 20 

137 Αλλαγι κομπλερ 14 

138 Αλλαγι κομπλερ τροχϊν μειωτιρα 6 

139 Αλλαγι κουηινετου 5 

140 Αλλαγι κοχυλιοφ 15 

141 Αλλαγι κρεμάςτρασ ανυψωτικοφ 15 

142 Αλλαγι κρεμάςτρασ θμιρυμ/νου 6 

143 Αλλαγι κρεμάςτρασ με γλιςτρεσ 1 

144 Αλλαγι κρουπον 1 

145 Αλλαγι κτενιοφ 5 

146 Αλλαγι λαδιοφ 0 

147 Αλλαγι λαδιοφ υδρ.κυκλωμ. Σμα 8 

148 Αλλαγι λαμαρίνασ λάςτιχου 11 

149 Αλλαγι λαςπωτιρα 2 

150 Αλλαγι λάςτιχου ειςαγωγθσ 3 

151 Αλλαγι λάςτιχου μπάρασ ανυψωτικοφ 2 

152 Αλλαγι λάςτιχου ςκελετοφ 1 

153 Αλλαγι λεβιζ χειριςτθρίου 1 

154 Αλλαγι μαχαιριοφ πρζςασ 24 

155 Αλλαγι μειωτι 15 

156 Αλλαγι μερϊν τυμπάνου 38 

157 Αλλαγι μεταλλάκτθ 4 

158 Αλλαγι μίηασ 3 

159 Αλλαγι μιςοφ ετς 24 

160 Αλλαγι μιςοφ τυμπάνου 40 
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161 Αλλαγι μόνιτορ 1 

162 Αλλαγι μπάρασ ανυψωτικοφ 4 

163 Αλλαγι μπάρασ εμβ. άουλου - Στακερ/ςθσ amplirol 13 

164 Αλλαγι μπάρασ ςουςτϊν 13 

165 Αλλαγι μπάρασ τιμονιοφ 13 

166 Αλλαγι μπουτον 0 

167 Αλλαγι μπουτον θλεχειρ 1 

168 Αλλαγι μπουτονιζρασ 3 

169 Αλλαγι μπράτςου ανυψ. μθχ. 4 

170 Αλλαγι ντίηασ κλίςεωσ ανυψωτ. 2 

171 Αλλαγι ντίηασ τθλεχειριςμοφ 2 

172 Αλλαγι ξφςτρασ φορείου ςμα 10 

173 Αλλαγι οδθγϊν προωκθτιρα 11 

174 Αλλαγι οδθγϊν πατϊματοσ 45 

175 Αλλαγι όλων των φίλτρων 13 

176 Αλλαγι ορκοςτάτθ προωκθτ. 10 

177 Αλλαγι ουρανοφ container 55 

178 Αλλαγι ουρανοφ πρζςασ 38 

179 Αλλαγι πατϊματοσ container 55 

180 Αλλαγι πατϊματοσ πρζςασ 55 

181 Αλλαγι πελμάτων ανυψωτικοφ 4 

182 Αλλαγι πετάλου φωτοκφτταρου 7 

183 Αλλαγι πθνίου 1 

184 Αλλαγι πι καδζνασ 23 

185 Αλλαγι πι οδθγϊν προωκθτιρα 14 

186 Αλλαγι πι ολίςκθςθσ γλίςτρασ 5 

187 Αλλαγι πιεηοςτατθ 4 

188 Αλλαγι πίνακα container 12 

189 Αλλαγι πιςτολιου 3 

190 Αλλαγι πλαϊνοφ ςκάφθσ 18 

191 Αλλαγι πλαϊνοφ τραβζρςασ 17 

192 Αλλαγι πλαϊνϊν καπακ. εμβ. πορτ. 7 

193 Αλλαγι πλαϊνϊν ςϊματοσ 45 

194 Αλλαγι πλακάκιου αντλίασ 3 

195 Αλλαγι πλακζτασ 2 

196 Αλλαγι πλάτθσ φορείου 18 

197 Αλλαγι πλατω 14 

198 Αλλαγι ποδαρικοφ 15 

199 Αλλαγι ποδιάσ 7 
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200 Αλλαγι πορτάκι 5 

201 Αλλαγι πορτάκι container 8 

202 Αλλαγι πορτάκι container ςμα 8 

203 Αλλαγι πορτάκι φορτ. πρεςςασ 9 

204 Αλλαγι πόρτασ 28 

205 Αλλαγι πόρτασ container 13 

206 Αλλαγι πριηασ 4 

207 Αλλαγι προβολεα 1 

208 Αλλαγι προεκτ.ςε γαντη.μπρατς. 3 

209 Αλλαγι προωκθτιρα 24 

210 Αλλαγι πφρου 1 

211 Αλλαγι πφρου εμβ.ράουλου ςμα 1 

212 Αλλαγι πφρου ραουλ. κυλ. φορ. 2 

213 Αλλαγι πφρων ςυ Container 8 

214 Αλλαγι ράουλου 5 

215 Αλλαγι ράουλου container 15 

216 Αλλαγι ράουλου κυλ. φορείου ςμα 16 

217 Αλλαγι ράουλου παλάντηασ 7 

218 Αλλαγι ραουλοφωλιασ 7 

219 Αλλαγι ραουλων κυλ. φορείου ςμα 20 

220 Αλλαγι ρεγουλατορου αμπραγιαη 2 

221 Αλλαγι ρεγουλατορου μπρατςου 7 

222 Αλλαγι ρελε 0 

223 Αλλαγι ρουλεμ. & γραναη. μειωτθ 32 

224 Αλλαγι ρουλεμάν & ςτεγαν. Τροχ. 5 

225 Αλλαγι ρουλεμάν άκρου εμβ. φορ. 5 

226 Αλλαγι ρουλεμάν ανυψωτικοφ 1 

227 Αλλαγι ρουλεμάν καβαλζτου 11 

228 Αλλαγι ρουλεμάν μαχαιριοφ 5 

229 Αλλαγι ρουλεμάν πλατω 8 

230 Αλλαγι ρουλεμάν πόρτασ θμιρυμ. 6 

231 Αλλαγι ρουλεμάν πρζςασ 12 

232 Αλλαγι ρουλεμάν ράουλου 3 

233 Αλλαγι ρυκμιςτι 6 

234 Αλλαγι ςαςμάν 11 

235 Αλλαγι ςιδθροςωλθνα 1 

236 Αλλαγι ςκαλοπατιοφ 5 

237 Αλλαγι ςκάφθσ μφλου 7 

238 Αλλαγι ςκάφθσ πρζςασ 14 
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239 Αλλαγι ςκελετοφ 18 

240 Αλλαγι ςταυροφ 1 

241 Αλλαγι ςτεγανϊν 4 

242 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ανυψωτ. Container 4 

243 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ανυψωτ. 1 

244 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Αςφαλιςθσ Container 8 

245 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Γαντηου Amplirol 5 

246 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Κτενιου 1 

247 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Μαχαιρ. 3 

248 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ρόρτασ 1 

249 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Ρροωκ. 7 

250 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Συγκρ. Container 4 

251 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Τθλ. Θμιρυμ/νου 15 

252 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. Φορείου 3 

253 Αλλαγι ςτεγανϊν εμβολ. γαντηου 1 

254 Αλλαγι ςτεγανϊν υδρ. εμβ. πόρτασ 7 

255 Αλλαγι ςτεγανϊν υδραυλ. Κινθτ. 11 

256 Αλλαγι ςτεγανϊν χειρ.φορτ.-εκφ 4 

257 Αλλαγι ςτεφανθσ κυλις. τυμπανου 46 

258 Αλλαγι ςτοιχειου φιλτρου ειςαγ. 0 

259 Αλλαγι ςτοπ ςουςτασ 5 

260 Αλλαγι ςυρματοςχοινου 9 

261 Αλλαγι ςυρομ. πόρτασ θμιρυμ/νου 24 

262 Αλλαγι ςυςτ. Γαντηου αςφαλιςθσ Container 15 

263 Αλλαγι ςυςτ. ελεγχου ςυμπιεςτθ 80 

264 Αλλαγι ςωλινα πολυαμιδιου 0 

265 Αλλαγι ςϊματοσ 65 

266 Αλλαγι τακάκι γλίςτρασ προωκθτ. 4 

267 Αλλαγι τακάκι γλίςτρασ φορείου 4 

268 Αλλαγι τακάκι γλίςτρασ φορείου Θμιρυμ/νου 4 

269 Αλλαγι τάκου βαλβίδασ 5 

270 Αλλαγι ταχυςυνδεςμων 1 

271 Αλλαγι τερματικοφ διακόπτθ 5 

272 Αλλαγι τηαβεττασ 14 

273 Αλλαγι τμθμ. Κακρζπτθ ςκελετοφ 25 

274 Αλλαγι τμθμ. Οροφισ 21 

275 Αλλαγι τμθμ. Τραβζρςασ ςϊματοσ 38 

276 Αλλαγι τμιματοσ πόρτασ 24 

277 Αλλαγι τμιματοσ ςκάφθσ 16 
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278 Αλλαγι τμιματοσ ςϊματοσ 35 

279 Αλλαγι τμιματοσ ψευδοπλ. 17 

280 Αλλαγι τοφμπο εμβόλου 11 

281 Αλλαγι τρoχοφ container 5 

282 Αλλαγι τραβζρςασ πόρτασ 7 

283 Αλλαγι τραβζρςασ ςκάφθσ 12 

284 Αλλαγι τραβζρςασ ςϊματοσ container 20 

285 Αλλαγι τςιμοφχασ ςτεγ.ρουλ. 1 

286 Αλλαγι τςιμουχϊν ράουλου 1 

287 Αλλαγι τυμπάνου 28 

288 Αλλαγι υδρ.Θλεκτροβαλβιδασ 5 

289 Αλλαγι υδρ.Κυκλ.ποδαρικων 4 

290 Αλλαγι υδρ.Κυκλϊματοσ αντλίασ 15 

291 Αλλαγι υδραυλικισ αντλίασ 11 

292 Αλλαγι υδραυλικοφ κινθτιρα 14 

293 Αλλαγι φανοφ 0 

294 Αλλαγι φάρου 1 

295 Αλλαγι φίλτρου 1 

296 Αλλαγι φίλτρου norba 2 

297 Αλλαγι φίλτρου επιςτρ. Σμα 5 

298 Αλλαγι φισ 3 

299 Αλλαγι φλάντηασ 1 

300 Αλλαγι φορείου 35 

301 Αλλαγι φτεροφ 3 

302 Αλλαγι φφλλου αλουμινιου 9 

303 Αλλαγι φυςςουνακι αζροσ 3 

304 Αλλαγι χειριςτθρίου 8 

305 Αλλαγι χεροφλι εργατϊν 1 

306 Αλλαγι χωνιοφ 1 

307 Αλλαγι ψευδοπλαιςιου 45 

308 Αλλαγι ψυκτροκθκθσ 1 

309 Αποςυν.-επαν. Θλεκτ. Κιν. Ρρεςςασ 65 

310 Αποςυνδ.-επαν. Αναςτολεα ελατ. 1 

311 Αποςυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 4 

312 Αποςυνδ.-επαν. Αντλίασ 4 

313 Αποςυνδ.-επαν. Αντλίασ πλυςτικ 4 

314 Αποςυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μθχαν. 11 

315 Αποςυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4 

316 Αποςυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 5 
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317 Αποςυνδ.-επαν. Βάςθσ ράουλου ελ 16 

318 Αποςυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 4 

319 Αποςυνδ.-επαν. ∆ελτα 6 

320 Αποςυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιοφ 3 

321 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. 8 

322 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont 8 

323 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Container 8 

324 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. 3 

325 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Αςφαλιςθσ Container 13 

326 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου 8 

327 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντηου 2 

328 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Γαντηου Amplirol 8 

329 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου 1 

330 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Μαχαιριοφ 5 

331 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Ρεριςτρ. 4 

332 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ρόρτασ 6 

333 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Ρροωκ. 12 

334 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. άουλου Στακερ/ςθσ amplirol 8 

335 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Συγκ. Container 13 

336 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ. Τθλ. Θμιρυμ/νου 14 

337 Αποςυνδ.-επαν. Εμβ.Φορείου 7 

338 Αποςυνδ.-επαν. Θλεκτρ. μοτερ 2 

339 Αποςυνδ.-επαν. Καβαλετου 7 

340 Αποςυνδ.-επαν. Κρεμάςτρασ 6 

341 Αποςυνδ.-επαν. Μαχαιριοφ 23 

342 Αποςυνδ.-επαν. Μειωτθ 11 

343 Αποςυνδ.-επαν. Μπράτςου ανυψ. 5 

344 Αποςυνδ.-επαν. Ραλάντηασ 7 

345 Αποςυνδ.-επαν. Ρεντάλ 5 

346 Αποςυνδ.-επαν. Ρετάλου 11 

347 Αποςυνδ.-επαν. Ρόρτασ 20 

348 Αποςυνδ.-επαν. Ρόρτασ κιβωταμ. 9 

349 Αποςυνδ.-επαν. Ρρζςασ ςμα 55 

350 Αποςυνδ.-επαν. Ρροωκθτιρα 18 

351 Αποςυνδ.-επαν. άουλου 8 

352 Αποςυνδ.-επαν. άουλου παλαντηασ 2 

353 Αποςυνδ.-επαν. αουλων φορείου 20 

354 Αποςυνδ.-επαν. ουλεμάν παλαντηασ 6 

355 Αποςυνδ.-επαν. Σαςμάν 6 
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356 Αποςυνδ.-επαν. Σκελετοφ 14 

357 Αποςυνδ.-επαν. Τθλεχειρ/ριου 6 

358 Αποςυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίασ 11 

359 Αποςυνδ.-επαν. Υδραυλ. κινθτιρα 14 

360 Αποςυνδ.-επαν. Υπερκαταςκευθσ 32 

361 Αποςυνδ.-επαν. Φορείου 26 

362 Αποςυνδ.-επαν. Φορείου ςυμπιες 38 

363 Αποςυνδ.-επαν. Χειριςτθρίου 7 

364 Αποςυνδ.-μετατ. – επαν. Γαντηων 11 

365 Αποςφνδεςθ παλαιάσ υπερκαταςκ. 42 

366 Αποςφνδεςθ πλυςτικοφ 14 

367 Βαφι container 80 

368 Βαφι απορ/ρου 55 

369 Βαφι πόρτασ 8 

370 Βαφι υπερκαταςκευισ 45 

371 Γενικό service κινθτιρα hatz 3 

372 Ζλεγχοσ & ρφκμιςθ φωτοκφτταρου 1 

373 Ζλεγχοσ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 1 

374 Ζλεγχοσ γάντηων αςφάλιςθσ πόρτασ 1 

375 Ζλεγχοσ διαρροϊν 1 

376 Ζλεγχοσ εμβολϊν πόρτασ 1 

377 Ζλεγχοσ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ 1 

378 Ζλεγχοσ κομπρεςζρ 1 

379 Ζλεγχοσ λειτουργ. ςυμπιεςτι ςμα 5 

380 Ζλεγχοσ πιζςεων 2 

381 Ζλεγχοσ πιζςεων ςμα 3 

382 Ζλεγχοσ πιζςεωσ εμβολ. Γάντηου 1 

383 Ζλεγχοσ ραουλων 3 

384 Ζλεγχοσ ςαςμάν 3 

385 Ζλεγχοσ υδραυλ. Αντλίασ 1 

386 Ζλεγχοσ υδραυλ. Κινθτιρα 2 

387 Ζλεγχοσ υδραυλ. Χειριςτθρίου 2 

388 Ζλεγχοσ υδραυλικόσ ς.μ.α. 10 

389 Ζλεγχοσ ψευδοπλαιςιου 10 

390 Ενίςχυςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 2 

391 Ενίςχυςθ αρκρϊςεων πόρτασ 5 

392 Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβολ. πόρτασ 4 

393 Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβόλου προωκ. 5 

394 Ενίςχυςθ άρκρωςθσ εμβόλου φορείου 8 
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395 Ενίςχυςθ βάςθσ ελατθρ. Σωμ. πρεςςασ 2 

396 Ενίςχυςθ βάςθσ εμβόλου φορείου 8 

397 Ενίςχυςθ βάςθσ πφρου τυμπάνου 4 

398 Ενίςχυςθ βάςθσ ςτθριξθσ πόρτασ 7 

399 Ενίςχυςθ βραχιόνων ανυψ. μθχαν. 4 

400 Ενίςχυςθ γζφυρασ 8 

401 Ενίςχυςθ δζλτα 7 

402 Ενίςχυςθ δεξαμενισ νεροφ 2 

403 Ενίςχυςθ εμπροςκ.γεφ.ψευδοπλ. 7 

404 Ενίςχυςθ εςωτερικοφ τυμπάνου 10 

405 Ενίςχυςθ κολϊνασ ανυψωτικοφ 10 

406 Ενίςχυςθ κολϊνασ ςϊματοσ 10 

407 Ενίςχυςθ κολϊνων πόρτασ 6 

408 Ενίςχυςθ κοχυλιοφ 10 

409 Ενίςχυςθ κρεμάςτρασ ανυψωτικοφ 10 

410 Ενίςχυςθ μαςίφ τυμπάνου 10 

411 Ενίςχυςθ μαχαιριοφ 10 

412 Ενίςχυςθ οδθγϊν προωκθτιρα 10 

413 Ενίςχυςθ ορκοςτάτθ 10 

414 Ενίςχυςθ οροφισ ςωματ. πρεςςασ 15 

415 Ενίςχυςθ πατϊματοσ 20 

416 Ενίςχυςθ πετάλου 11 

417 Ενίςχυςθ πι καδζνασ 20 

418 Ενίςχυςθ πλαιν. Σκάφθσ πρζςασ 11 

419 Ενίςχυςθ πλαϊνϊν ςκάφθσ 9 

420 Ενίςχυςθ πλαιςίου 20 

421 Ενίςχυςθ πλάτθσ φορείου 40 

422 Ενίςχυςθ ποδιάσ 2 

423 Ενίςχυςθ πόρτασ 6 

424 Ενίςχυςθ προωκθτιρα 15 

425 Ενίςχυςθ πυρρϊν ςυμπλζξθσ Container 15 

426 Ενίςχυςθ ραουλοφόρου βάςθσ 15 

427 Ενίςχυςθ ραουλοφωλιάσ 10 

428 Ενίςχυςθ ςαςςι container 20 

429 Ενίςχυςθ ςκάφθσ 15 

430 Ενίςχυςθ ςϊματοσ πρζςασ 26 

431 Ενίςχυςθ τηαβζτασ 6 

432 Ενίςχυςθ τραβζρςασ πόρτασ 17 

433 Ενίςχυςθ τραβζρςασ ςκάφθσ 26 
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434 Ενίςχυςθ τυμπάνου 30 

435 Ενίςχυςθ φορείου container 8 

436 Ενίςχυςθ φορείο 100 

437 Ενίςχυςθ φτεροφ 2 

438 Ενίςχυςθ φωλιάσ γάντηου 4 

439 Ενίςχυςθ ψευδοπλαιςίου 6 

440 Ενίςχυςθ ψευδοπλαιςίου amplirol 35 

441 Ενίςχυςθ-ευκ/ςθ γάντηου amplirol 13 

442 Ενίςχυςθ-ςυγκολ.πλατθσ φορείου 34 

443 Επανατοποκζτθςθ πρζςασ ςμα 100 

444 Επιβράχυνςθ πλαιςίου 46 

445 Επιςκευι (τορνιρ.-γεμ) Αξον. ραουλων 7 

446 Επιςκευι ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 25 

447 Επιςκευι άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ 6 

448 Επιςκευι άρκρωςθσ 9 

449 Επιςκευι βάςεων τροχϊν container 15 

450 Επιςκευι βάςθσ εμβόλου φορείου 11 

451 Επιςκευι βάςθσ ράουλου ζλξθσ 13 

452 Επιςκευι βραχίονα ςυγκρ. container 17 

453 Επιςκευι γάντηου ζλξθσ cont. 45 

454 Επιςκευι δελτα 4 

455 Επιςκευι διαρροθσ εμβολ. μαχαιριοφ 5 

456 Επιςκευι διαρροθσ λαςτιχ. ειςαγωγθσ 2 

457 Επιςκευι διαρροων υδραυλ. Αντλίασ 11 

458 Επιςκευι διαρροων υδραυλ. Κυκλωματοσ 11 

459 Επιςκευι διςκου 6 

460 Επιςκευι δοχειου λαδιοφ 3 

461 Επιςκευι εμβόλου ανυψ. 14 

462 Επιςκευι εμβόλου ανυψ. Container 8 

463 Επιςκευι εμβόλου ανυψωτικοφ 2 

464 Επιςκευι εμβόλου αςφάλιςθσ Container 11 

465 Επιςκευι εμβόλου βελονιου 8 

466 Επιςκευι εμβόλου γαντηου 7 

467 Επιςκευι εμβόλου κουβουκλιου 8 

468 Επιςκευι εμβόλου μαχαιριοφ 10 

469 Επιςκευι εμβόλου περιςτροφθσ 10 

470 Επιςκευι εμβόλου πόρτασ 7 

471 Επιςκευι εμβόλου προωκθτιρα 18 

472 Επιςκευι εμβόλου ράουλου Στακερ/ςθσ amplirol 5 
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473 Επιςκευι εμβόλου φορείου 9 

474 Επιςκευι εμβόλου χτενιου 4 

475 Επιςκευι θλεκτρικου κυκλωματοσ 5 

476 Επιςκευι κθλειασ ελξθσ container 13 

477 Επιςκευι κοντρασ διαφορικου 3 

478 Επιςκευι κυκλ. αυτ. λιπανςθσ 4 

479 Επιςκευι μαχαιριοφ 38 

480 Επιςκευι μπράτςων ανυψωτικοφ 8 

481 Επιςκευι οδθγϊν γλιςτρων 36 

482 Επιςκευι οδθγϊν προςεγγιςθσ Container 30 

483 Επιςκευι ουρανου container 27 

484 Επιςκευι πατϊματοσ 18 

485 Επιςκευι πενταλ 11 

486 Επιςκευι πλαιςίου container 23 

487 Επιςκευι ποδιάσ 5 

488 Επιςκευι πορτάκι (πανω) θμιρυμ/νου 16 

489 Επιςκευι πόρτασ οχθματοσ 25 

490 Επιςκευι προωκθτιρα 33 

491 Επιςκευι ράουλου 5 

492 Επιςκευι ραουλοφωλιασ 7 

493 Επιςκευι ςαςμάν 8 

494 Επιςκευι ςκαλοπατιοφ 3 

495 Επιςκευι ςκάφθσ υποδ. Απορ/των 7 

496 Επιςκευι ςκελετοφ 17 

497 Επιςκευι ςτθρ. ςτεφ. κυλ. τυμπαν. 17 

498 Επιςκευι ςυςτ. Αςφαλ. Ρόρτασ 18 

499 Επιςκευι ςυςτ. Αυτομ. Λιπανςθσ 13 

500 Επιςκευι τθλεχειριςτθριου 3 

501 Επιςκευι υδραυλικθσ αντλίασ 8 

502 Επιςκευι υδραυλικοφ κινθτιρα 9 

503 Επιςκευι υδραυλικοφ κυκλωματοσ 6 

504 Επιςκευι φορείου 23 

505 Επιςκευι φορείου ςμα 75 

506 Επιςκευι χειριςτθρίου 5 

507 Ευκυγρ/ςθ ανυψ.μθχαν. 14 

508 Ευκυγρ/ςθ άξονα ανυψωτικοφ 7 

509 Ευκυγρ/ςθ αρκρ.αςφαλ.πόρτασ πρεςςασ 13 

510 Ευκυγρ/ςθ αρκρ.εμβόλου ανυψ. 2 

511 Ευκυγρ/ςθ αρκρωςεων πόρτασ πρεςςα 30 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 156 

 

512 Ευκυγρ/ςθ άρκρωςθσ ςϊματοσ 8 

513 Ευκυγρ/ςθ αςφαλειων τηαβετα 5 

514 Ευκυγρ/ςθ βάςεων κινθτιρα 2 

515 Ευκυγρ/ςθ βάςεων ςυγκρ. ςουςτων 8 

516 Ευκυγρ/ςθ βάςθσ πλατθσ φορείου 15 

517 Ευκυγρ/ςθ βάςθσ ράουλου ςτακερ/ςθσ Amplirol 15 

518 Ευκυγρ/ςθ βραχιονων ανυψωτικοφ 3 

519 Ευκυγρ/ςθ γαντηου ελξθσ cont. 14 

520 Ευκυγρ/ςθ γαντηου πρεςςασ ςμα 25 

521 Ευκυγρ/ςθ γαντηων πόρτασ container 13 

522 Ευκυγρ/ςθ γωνιασ τυμπανου 8 

523 Ευκυγρ/ςθ ελικωςεων τυμπανου 15 

524 Ευκυγρ/ςθ κρεμάςτρασ 2 

525 Ευκυγρ/ςθ μαςιφ 8 

526 Ευκυγρ/ςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 1 

527 Ευκυγρ/ςθ οδθγϊν μικρθσ πόρτασ container 19 

528 Ευκυγρ/ςθ οδθγϊν προωκθτιρα 11 

529 Ευκυγρ/ςθ πλαινοφ αψίδασ 13 

530 Ευκυγρ/ςθ πλαιςίου container 16 

531 Ευκυγρ/ςθ ποδιάσ 2 

532 Ευκυγρ/ςθ πορτάκι (επανω) Θμιρυμουλκουμενου 25 

533 Ευκυγρ/ςθ πόρτασ 5 

534 Ευκυγρ/ςθ πόρτασ container 18 

535 Ευκυγρ/ςθ πόρτασ ανατροπισ 3 

536 Ευκυγρ/ςθ πφρων ςφμπλεξθσ Container 15 

537 Ευκυγρ/ςθ ςαςςι 16 

538 Ευκυγρ/ςθ ςκαλοπατιοφ 1 

539 Ευκυγρ/ςθ ςϊματοσ 45 

540 Ευκυγρ/ςθ φωλιάσ γάντηου 5 

541 Ευκυγρ/ςθ χτενιου ανυψωτικοφ 6 

542 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.βασ.ςτθρ.αντλ 7 

543 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.γεφυρ.ςαςςι 7 

544 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.κεντρ.δοκ.ςωμ. 23 

545 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.ραουλοφ.βάςεωσ 17 

546 Ευκυγρ/ςθ-ενιςχ.ψευδ.& ραουλ 17 

547 Ευκυγρ/ςθ-ενίςχυςθ πλαινων 15 

548 Ευκυγρ/ςθ-τορνιριςμα ςτεφ.κυλ.τυμ 50 

549 Θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ ςμα 15 

550 Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ πόρτασ 3 
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551 Κακαριςμόσ βαλβίδων 3 

552 Κακαριςμόσ ραουλων φορείου ςμα 23 

553 Λίπανςθ κινοφμενων μερϊν 1 

554 Λίπανςθ πρζςασ ςμα 3 

555 Μετατροπι βάςεωσ αντλίασ 4 

556 εγουλάριςμα ανυψωτικοφ μθχαν. 2 

557 εγουλάριςμα ραουλων 3 

558 εγουλάριςμα υδραυλ. Κινθτιρα 2 

559 φκμιςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 2 

560 φκμιςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 1 

561 φκμιςθ πιζςεων 1 

562 φκμιςθ πόρτασ 1 

563 φκμιςθ ραουλων 3 

564 φκμιςθ ςκαλοπατιοφ 2 

565 φκμιςθ κινθτιρα 1 

566 Στεγαν. λεκανθσ υποδοχισ απορρ. 2 

567 Στιριξθ βάςεων δζλτα 5 

568 Συγκόλλθςθ άκρου φορείου 15 

569 Συγκόλλθςθ αναςτολζων ςϊματοσ 2 

570 Συγκόλλθςθ ανυψωτικοφ 1 

571 Συγκόλλθςθ άξονα ανυψωτικοφ 11 

572 Συγκόλλθςθ άξονα αρκρ.βραχ.ανυ 15 

573 Συγκόλλθςθ αρκρ.εμβολ.ανυψ. 3 

574 Συγκόλλθςθ αρκρ. εμβόλου πόρτασ 4 

575 Συγκόλλθςθ αρκρ. εμπρ.καβαλετου 5 

576 Συγκόλλθςθ άρκρωςθσ Φορείου 9 

577 Συγκόλλθςθ άρκρωςθσ πόρτασ 3 

578 Συγκόλλθςθ βάςθσ ελατθρ. Σωματ. 2 

579 Συγκόλλθςθ βάςθσ εμβόλου ανυψ. 4 

580 Συγκόλλθςθ βάςθσ ςτεφάνθσ κυλ. 14 

581 Συγκόλλθςθ βάςθσ ςτθρ. Φτερου 5 

582 Συγκόλλθςθ βάςθσ υδρ.αντλίασ 8 

583 Συγκόλλθςθ βάςθσ υδρ.κινθτιρα 4 

584 Συγκόλλθςθ βάςθσ χειριςτθρίου 2 

585 Συγκόλλθςθ βραχίονα ςυγκ.container 8 

586 Συγκόλλθςθ γζφυρασ 18 

587 Συγκόλλθςθ δζλτα 4 

588 Συγκόλλθςθ δοχείου λαδιοφ 4 

589 Συγκόλλθςθ ελάςματοσ φωτοκυττ. 2 
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590 Συγκόλλθςθ εμβόλου μαχαιριοφ 3 

591 Συγκόλλθςθ εμβόλου φορείου 3 

592 Συγκόλλθςθ –ενιςχ.βάςθσ μικρ.ράουλου 1 

593 Συγκόλλθςθ κεντρ.τμθμ.προωκθτ. 14 

594 Συγκόλλθςθ κολϊνασ ανυψωτικοφ 15 

595 Συγκόλλθςθ κολϊνασ ςϊματοσ 13 

596 Συγκόλλθςθ κολϊνων πόρτασ 4 

597 Συγκόλλθςθ κοχυλιοφ 4 

598 Συγκόλλθςθ κρεμάςτρασ μαχαιρ. 5 

599 Συγκόλλθςθ κτενιοφ 3 

600 Συγκόλλθςθ λάμων ςτθριξ. Μαςίφ 17 

601 Συγκόλλθςθ μαςίφ 22 

602 Συγκόλλθςθ μαχαιριοφ 15 

603 Συγκόλλθςθ μπράτςων ανυψωτικοφ 3 

604 Συγκόλλθςθ ορκοςτάτθ 13 

605 Συγκόλλθςθ πατϊματοσ 3 

606 Συγκόλλθςθ πελμάτων ςτθρ. container 13 

607 Συγκόλλθςθ πετάλου 15 

608 Συγκόλλθςθ πλαιςίου 20 

609 Συγκόλλθςθ ποδιάσ 3 

610 Συγκόλλθςθ πόρτασ 11 

611 Συγκόλλθςθ πόρτασ ανατροπισ 5 

612 Συγκόλλθςθ προωκθτιρα 11 

613 Συγκόλλθςθ ραουλοφωλιασ 6 

614 Συγκόλλθςθ ςκαλοπατιοφ 0 

615 Συγκόλλθςθ ςκάφθσ 2 

616 Συγκόλλθςθ ςτεφάνθσ κυλίςεωσ 22 

617 Συγκόλλθςθ ςϊματοσ 25 

618 Συγκόλλθςθ τραβζρςασ 8 

619 Συγκόλλθςθ τυμπάνου 19 

620 Συγκόλλθςθ φτερϊν 1 

621 Συγκόλλθςθ ψευδοπλαιςίου 4 

622 Συγκόλλθςθ-ςτθριξθ λάςτιχου 4 

623 Σφςφιξθ ραουλων 7 

624 Τοποκζτθςθ inventer 26 

625 Τοποκζτθςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ 63 

626 Τοποκζτθςθ γλιςτρϊν κάδων 20 

627 Τοποκζτθςθ ελεγκτι προγρ/τοσ 54 

628 Τοποκζτθςθ μάςκασ φορείου 14 
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629 Τοποκζτθςθ μπουτ/ρασ χοάνθσ 1 

630 Τοποκζτθςθ πλαϊνϊν μπαρϊν 38 

631 Τοποκζτθςθ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ 50 

632 Τοποκζτθςθ υδραυλικϊν ποδαρικϊν 29 

633 Τορνίριςμα-γζμιςμα άξονα παλάντηασ 1 

634 Τορνίριςμα -γζμιςμα ράουλου 7 

635 Τορνίριςμα -κεντραριςμα τυμπάνου 8 

 
Αλαθνξηθά κε ηα αληαιιαθηηθά, έλα ηκήκα ησλ απαηηνύκελσλ αλαθέξνληαη ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΥΗ 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ζηνλ Πίλαθα 16 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ αθνύ δελ είλαη δπλαηό λα πξνζδηνξηζηνύλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ όιεο νη αλάγθεο γηα θάζε όρεκα, κεράλεκα ή δίθπθιν. Καζώο ε θαηαγξαθή ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ, ν θάησζη πίλαθαο ζα ζπκπιεξώλεηαη ζηαδηαθά. 

ΠΡΟΟΥΖ ζα πξέπεη όκσο λα δνζεί         ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαζώο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππόςε 

από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, θαζώο ην πνζνζηό έθπησζήο ηνπο ζα 

εθαξκνζηεί θαη ζηηο αλαγξαθόκελεο ζε απηό ηνλ πίλαθα ηηκέο αλά είδνο. Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε νρήκαηνο, κεραλήκαηνο ή δηθύθινπ θαη 

θπζηθά θαηλνύξγηα. Ζ ππνρξέσζε πξνκήζεηαο θαηλνύξησλ αληαιιαθηηθώλ κπνξεί λα αξζεί ΜΟΝΟ θαη 

πάληα αηηηνινγεκέλα θαη κεηά από απνδεδεηγκέλε έξεπλα αγνξάο όηαλ απηό θαζίζηαηαη αδύλαην ιόγσ 

παιαηόηεηαο ηνπ νρήκαηνο κεραλήκαηνο. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή όκσο ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ αληαιιαθηηθνύ θαη’ ειάρηζηνλ γηα έλα έηνο κε Τ/Γ ηνπ 

πξνκεζεπηή αλαδόρνπ.   

 

Σπρόλ αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗ (νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν) ζα πξνκεζεύνληαη: 

 είηε βάζε ηεο ηηκήο ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ πνπ ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο (πάλσ ζηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκόδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ε 

πξνζθεξόκελε έθπησζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα),  

 είηε ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνκεζεπόκελν είδνο δελ ππάξρεη νύηε ζην Παξάξηεκα ΗΗ, νύηε ζηνλ 

ππνβαιιόκελν ηηκνθαηάινγν ηνπ αλαδόρνπ, ε ηηκή ηνπ ζα πξνθύπηεη από παξάιιειε έξεπλα αγνξάο 

ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ αλαδόρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαηίζεληαη δύν ηνπιάρηζηνλ 

πξνζθεξόκελεο ηηκέο.     

 

πκπιεξσκαηηθά ζηα αλσηέξσ πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θάησζη πνζνηήησλ ειαζηηθώλ, ε νπνία θαη 

απνηειεί θαη μερσξηζηή νκάδα ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην πνζό ηεο νπνίαο ζα αθαηξεζεί από ηνλ θσδηθό 

ησλ αληαιιαθηηθώλ. 

 

Πίλαθαο 17: ΟΜΑΓΑ 29: Πξνκήζεηα Διαζηηθώλ γηα ηα νρήκαηα/Μεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2021 

 

Σύπορ Δλαζηικών 
Σεμάσια 

Δλαζηικών 
Σιμή 

Μονάδαρ 
Ποζό (€) 

Δλπύζηπια CASE ΣR 
270 (320x86x50) 

1 
1500 1500 

1400-24/16  (ΛΙΝΑ 20) 6 620 3720 

16,9-28   (ΛΙΝΑ 18) 6 520 3120 

12,5/80-18  (ΛΙΝΑ 18) 6 320 1920 

12-16,5 ΝΖS (ΛΙΝΑ 18) 4 360 1440 
20,5-25, Δ-3/L-3 (ΛΙΝΑ 

18) 
2 900 1800 

33/15,5/16,5 (ΛΙΝΑ 18) 2 440 880 

165/65/13 4 55 220 

175/65/14 6 55 330 

185/60/15 2 60 120 

185/75/16  8 95 760 

195/70/15 4 105 420 

195/75/16 2 120 240 
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205/80/16 (205R16) 8 120 960 

215/65/16 4 90 360 

225/65/16 2 95 190 

225/75/16 2 100 200 

225/75/17,5 4 220 880 

235/75/17,5 2 230 460 

255/70/16 4 175 700 

285/70/19,5 24 330 7920 

315/80/22,5 28 390 10920 

ύνολο Σεμασίων 131 
 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΟΜΑΓΑ 29 39.060,00 

ΦΠΑ (24%) 9.374,40 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 29 48.434,40 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα θαη’ ειάρηζηνλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θάπνηα από ηα αλσηέξσ 

ειαζηηθά θαζώο αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε (πρ δηακνξθσηήο γαηώλ), κλεκνλεύνληαη ζην Άξζξν 11 ηεο 

παξνύζαο κειέηεο, ελώ ζην Παξάξηεκα Η ππάξρεη πίλαθαο κε επηπιένλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ 

νρεκάησλ ηα ειαζηηθά ησλ νπνίσλ ρξίδνπλ αληηθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη εθηάθησο αλάγθε 

πξνκήζεηαο ειαζηηθνύ γηα όρεκα πνπ δελ αλήθεη ζην Παξάξηεκα Η, απηό ζα κπνξεί λα πξνκεζεπηεί κε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ηεο Οκάδαο 29.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

Οκάδεο Πξνζθνξάο 
Λόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ εύξνπο ησλ εξγαζηώλ (αθνύ νη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ νρεκάησλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαζώο είλαη επί ην πιείζηνλ 

έθηαθηεο βιάβεο θαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε όρεκα) αιιά θαη ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηόινπ ησλ 

νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπώλ δε δύλαηαη λα θαζνξηζηνύλ πνζόηεηεο βιαβώλ θαη 

αληηζηνίρσο επηζθεπώλ ή θαη πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αδύλαηε ε αθξηβήο 

πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ αιιά θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ. Έηζη γηα ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο έρεη γίλεη κία 

θαηαγξαθή ελδεηθηηθώλ εξγαζηώλ θαη ησλ απαηηνύκελσλ γηα απηέο σξώλ, ελώ γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ δελ 

ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νύηε ζηνλ Πίλαθα 16 αιιά νύηε θαη ζηνλ θαηαηεζεηκέλν ηηκνθαηάινγν (ν νπνίνο 

ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ λα αιιειεπηθαιύπηεη ηνλ Πίλαθα 16) ζα γίλεηαη έξεπλα αγνξάο ζύκθσλα θαη κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ από 29/01/2018 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΟΓΖΓΗΑ 19 (2ε Έθδνζε) (Απόθαζε 1/2018 ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ).  

 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ αλά νκάδα εξγαζηώλ (27 νκάδεο εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο) έρεη γίλεη επηκεξηζκόο ησλ πνζώλ αλά ππεξεζία (πρ Γηνίθεζεο, Άξδεπζεο θιπ) βαζηδόκελε 

ζηελ έσο ηώξα εκπεηξία αιιά θαη ην ηζηνξηθό ζπληήξεζεο ηνπ ζηόινπ ζηνλ Πίλαθα 18, ρσξίο όκσο ηα πνζά 

απηά λα είλαη δεζκεπηηθά θαη λα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ 100%. Δπίζεο ζηνλ Πίλαθα 18 ζηελ θάζε νκάδα 

εξγαζηώλ ππάξρεη δηαθξηηά έλα πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ησλ ηπρώλ κηθξνϋιηθώλ (ε άκεζε 

θάιπςε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη από ηνλ αλάδνρν ηεο νκάδαο γηα ηελ απνθπγή ρξνληθώλ θαζπζηεξήζεσλ) 

πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ θαηά ηελ ζπληήξεζε θαη ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ πνζνύ ηεο 

αλαζέηνπζαο εξγαζίαο. Σα ελ ιόγσ πνζά ζα ηηκνινγεζνύλ σο πξνκήζεηα ζηνλ εθάζηνηε αλάδνρν ηεο νκάδαο 

θαη ε θνζηνιόγεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο παξνύζαο αιιά θαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ από 29/01/2018 ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΑ ΟΓΖΓΗΑ 19 (2ε Έθδνζε) (Απόθαζε 

1/2018 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ).  

 

Σν θόζηνο εξγαζηώλ ζα πξνθύπηεη από ην γηλόκελν ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο ηεο αλζξσπνώξαο επί ηεο 

πξαγκαηηθήο ώξαο εξγαζίαο θαη ζα πηζηνπνηείηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ κεηά θαη από ζρεηηθνύο ειέγρνπο. Γηα ην ιόγν απηό ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απξόζθνπηε επίζθεςε ηεο επηηξνπήο θαηά ηελ ώξα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ζην 

ρώξν ηνπ αιιά θαη λα ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία ζε πεξίπησζε αιιαγήο έδξαο. 

  

πλνιηθά ινηπόλ θαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο 

θάησζη ηξηάληα δύν (32) επηκέξνπο νκάδεο, κε ηα αλαγξαθόκελα ελδεηθηηθά πνζά (αλά νκάδα εξγαζίαο), 

ηνπο θσδηθνύο CPV αιιά θαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε αλά Τπεξεζία θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσδεθάκελεο 

ζύκβαζεο σο εμήο : 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 18: ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΣΙΩΝ και ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Α/α ΟΜΑΔΕΣ CPV 
Υπθρεςία Διοίκθςθσ              
(ΚΑ 10.6263.0003) 

Υπθρεςία 
Κακαρ.&Θλεκτροφ.               
(ΚΑ 20.6263.0002) 

Υπθρεςία Άρδευςθσ               
(ΚΑ 25.6263.0002) 

Υπθρ Τεχν. Ζργων 
Οχιματα         

 (ΚΑ 30.6263.0002) 

Υπθρ Τεχν. Ζργων 
Μθχανιματα 

   (ΚΑ 30.6264.0002) 

Σφνολο 
Ομάδασ  

(με ΦΡΑ) 

1 Μθχανουργείο/Συνεργείο Οχθμάτων  50100000-6 
3.500,00   2.100,00 2.500,00   

9.720,00 
700,00   420,00 500,00   

2 Μθχανουργείο/Συνεργείο Μθχανθμάτων 50110000-9 
        14.000,00 

16.800,00 
        2.800,00 

3 
Μθχανουργείο/Συνεργείο 
Απορριμματοφόρων 

50000000-5 
  15.000,00       

18.000,00 
  3.000,00       

4 Μθχανουργείο/Συνεργείο Φορτθγϊν 50114000-7 
  2.100,00 1.000,00 7.000,00   

12.120,00 
  420,00 200,00 1.400,00   

5 Μθχανουργείο/Συνεργείο Καλακοφόρων 50112100-4 
  5.000,00       

6.000,00 
  1.000,00       

6 Μθχανουργείο/Συνεργείο Λεωφορείων 50113000-0 
3.500,00         

4.200,00 
700,00         

7 
Φρζνα Φορτθγϊν/ Λεωφορείων/ 
Μθχανθμάτων 

50116200-3 
410,00 1.300,00 200,00 2.500,00   

5.292,00 
82,00 260,00 40,00 500,00   

8 Θλεκτρολογείο Οχθμάτων 50112000-3 
215,00   500,00 500,00   

1.458,00 
43,00   100,00 100,00   

9 Θλεκτρολογείο Μθχανθμάτων 50118400-9 
        2.500,00 

3.000,00 
        500,00 

10 Θλεκτρολογείο Φορτθγϊν/Λεωφορείων 50116100-2 
1.000,00 1.100,00   1.000,00   

3.720,00 
200,00 220,00   200,00   

11 Θλεκτρολογείο Απορριμματοφόρων 50118200-7 
  2.000,00       

2.400,00 
  400,00       

12 Επιςκευι Αντλιϊν, μπεκ , τοφρμπο 50500000-0 
250,00 6.000,00 100,00 5.000,00 3.000,00 

17.220,00 
50,00 1.200,00 20,00 1.000,00 600,00 

13 Ταχογράφοι  50111000-6 
400,00 500,00   600,00   

1.800,00 
80,00 100,00   120,00   

14 Φανοποιείο - Βαφείο 50112110-7 
3.000,00 600,00 500,00 700,00 500,00 

6.360,00 
600,00 120,00 100,00 140,00 100,00 

15 Υπερκαταςκευζσ 50116000-1 
  3.000,00       

3.600,00 
  600,00       

16 Μθχανουργείο Τόρνοι Συγκολλιςεισ 45261400-8 
  1.000,00   1.000,00 4.000,00 

7.200,00 
  200,00   200,00 800,00 

17 Αντικατάςταςθ ταπετςαριϊν 98394000-1 
2.000,00 500,00     500,00 

3.600,00 
400,00 100,00     100,00 

18 
Επιςκευι ςυςτθμάτων 
κλιματιςμοφ/κζρμανςθσ 

42512400-2 
600,00 200,00 100,00 200,00 500,00 

1.920,00 
120,00 40,00 20,00 40,00 100,00 

19 Σοφςτεσ / Τζντεσ 50112111-4/     300,00   1.500,00   2.160,00 
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45421144-5   60,00   300,00   

20 Ευκυγράμμιςθ - Ηυγοςτάκμιςθ  50116400-5 
100,00 200,00 100,00 200,00   

720,00 
20,00 40,00 20,00 40,00   

21 Επιςκευι ςυντιρθςθ εξατμίςεων 50118100-6 
700,00 200,00 300,00 200,00   

1.680,00 
140,00 40,00 60,00 40,00   

22 Συνεργείο Δικφκλων 50115000-4 
1.000,00   100,00     

1.320,00 
200,00   20,00     

23 Ριςτοποιιςεισ Ανυψωτικϊν 79132000-8   600,00       600,00 

24 Ρλυντιριο 50112300-6 90,00 400,00 550,00 70,00 50,00 1.160,00 

25 Επιςκευι Ελαςτικϊν 50116500-6 500,00 500,00 200,00 600,00 2.200,00 4.000,00 

26 Επιςκευι ψυγείων οχθμάτων / μθχανθμάτων 42512500-3 200,00 200,00 200,00 1.000,00 1.500,00 3.100,00 

27 Εργαςίεσ εκτιφιζ Οχθμάτων 50112200-5 500,00 500,00 200,00 1.000,00   2.200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΡΗΕΣΙΑ ΜΕ ΦΡΑ (ΚΑΕ) 21.300,00 49.000,00 7.150,00 30.150,00 33.750,00 141.350,00 

Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν              (ΚΑ 10.6671.0002) 

28 
Ρρομικεια ελαςτικϊν ειδικϊν ςωλινων 
υψθλισ πίεςθσ (μαρκοφτςια) 

44161500-1   2.565,60 

29 Ρρομικεια Ελαςτικϊν Οχθμάτων/Μθχανθμ. 34350000-5   48.434,40 

30 Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν Οχθμάτων 

34913000-0 

  8.000,00 

31 
Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν 
Φορτθγϊν/Λεωφορείων/Καλακοφόρων 

  25.000,00 

32 Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν Μθχανθμάτων   25.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΡΑ   109.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με ΦΡΑ 250.350,00 
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Σα ΤΝΟΛΗΚΑ αλά ππεξεζία (πρ Γηνίθεζεο θιπ) πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πξνϋπνινγηζκό 

είλαη ηα δηαζέζηκα ζύκθσλα θαη κε ηνλ εγθεθξηκέλν γηα ην 2021 πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, γηα ην ζύλνιν 

ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο έσο θαη ηελ ιήμε ηεο δσδεθάκελεο ζύκβαζεο (κεηά ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζην ΚΖΜΓΖ), ελώ ε επηκέξνπο αλάιπζή ηνπο δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ 100% 

πινπνίεζή ηνπο. Ο Γήκνο δελ δεζκεύεηαη θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ην ζύλνιν ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εάλ θξηζεί ζθόπηκν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν  

Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηεο θάζε νκάδαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη έρεη 

δηάξθεηα δώδεθα (12) κελώλ (από ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην ΚΖΜΓΖ). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

Δγγύεζε επηζθεπώλ 
Ο ρξόλνο εγγύεζεο επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

απηώλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ Γώδεθα (12) κελώλ. Κάζε βιάβε ή θαη θαθνηερλία πνπ ζα 

παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα απηό νθεηιόκελε ζε θαθή πνηόηεηα αληαιιαθηηθώλ, εξγαζηώλ 

ή αζηνρία πιηθνύ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη ζε θπζηνινγηθή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θζνξά, 

πξέπεη λα επαλνξζώλεηαη µε ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ πξνβιεκαηηθνύ αληαιιαθηηθνύ ην ζπληνκόηεξν από 

ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζώλεηαη, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη 

λόκηκεο θπξώζεηο. 

Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηεο θάζε νκάδαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη έρεη 

δηάξθεηα δώδεθα (12) κελώλ (από ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην ΚΖΜΓΖ). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

Δγγύεζε επηζθεπώλ 
Ο ρξόλνο εγγύεζεο επηζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

απηώλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ Γώδεθα (12) κελώλ. Κάζε βιάβε ή θαη θαθνηερλία πνπ ζα 

παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα απηό νθεηιόκελε ζε θαθή πνηόηεηα αληαιιαθηηθώλ, εξγαζηώλ 

ή αζηνρία πιηθνύ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη ζε θπζηνινγηθή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θζνξά, 

πξέπεη λα επαλνξζώλεηαη µε ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ πξνβιεκαηηθνύ αληαιιαθηηθνύ ην ζπληνκόηεξν από 

ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζώλεηαη, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη 

λόκηκεο θπξώζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

Παξαιαβή & παξάδνζε εξγαζηώλ – αληαιιαθηηθώλ – Υξόλνο παξάδνζεο απηώλ 
Ζ παξαιαβή ησλ επηζθεπαζκέλσλ κεξώλ ή & ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά από ζπκθσλία µε ηελ ππεξεζία 

θαη ζα εμαξηάηαη από ηελ έθηαζε θαη ζνβαξόηεηα απηήο ελώ ε παξάδνζε ζα κπνξεί λα είλαη θαη 

ηκεκαηηθή. 

Ζ παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθώλ ησλ νκάδσλ 28, 30, 31 θαη 32 από ηνλ επηκέξνπο αλάδνρν ζα γίλεηαη είηε 

ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Ληκ. Υεξζνλήζνπ, είηε ζην ρώξν ηνπ εθάζηνηε ζπλεξγείνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ην 

όρεκα/κεράλεκα πξνο επηζθεπή από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθώλ 

ζα γίλεηαη κε έμνδα ηνπ αλαδόρνπ θαη εληόο 24 σξώλ από ηελ ελεκέξσζε απηνύ από ην αξκόδην ηκήκα ηεο 

Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Αγξνηηθήο Παξαγσγήο, κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε Τ/Γ ηνπ αλαδόρνπ ε νπνία ζα θαηαηεζεί 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν απαηηνύκελνο ρξόλνο είλαη 

κεγαιύηεξνο ησλ 24 σξώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο ιόγνπο θαζπζηέξεζεο ην Σκήκα Γηαρείξηζεο 

& πληήξεζεο Ορεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν  

Πνηόηεηα πιηθώλ 
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Οη εξγαζίεο & ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα 

δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ζύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Τ/Γ ηεο θαηαηεζεηκέλεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ αλαθνξηθά κε ηελ γλεζηόηεηα θαη ηελ ζπκβαηόηεηα απηώλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε νρήκαηνο/κεραλήκαηνο  θαη λα ζηέιλεη απηά θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ ηερληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν  

Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε αλάδνρνπ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξύμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε, αλ απηόο δελ εθπιεξώλεη ή εθπιεξώλεη πιεκκειώο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή 

παξαβηάδεη νπζηώδε όξν ηεο ζύκβαζεο κεηά από πξόηαζε ηνπ αξκνδίνπ επηβιέπνληα ππαιιήινπ θαη 

απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Αθόκε, ζε πεξίπησζε πιεκκεινύο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή ηεο πξνκήζεηαο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε θαηαβνιήο κέξνπο ή όιεο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία ή πξνκήζεηα. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο ή βιάβεο, πνπ ζα πξνθιεζεί από 

ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν, από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, αληίζηνηρνπ πνζνύ πνηληθή ξήηξα, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ παξαιείςεσλ ηνπ, 

παξαθξαηνύκελε από ηελ ακνηβή ηνπ. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πην πάλσ ξήηξα ζα δηπιαζηάδεηαη, 

δηαηεξνύκελνπ ηνπ δηθαηώκαηνο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδόρνπ εθπηώηνπ. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ε νπνία απνδεδεηγκέλα ζα νθείιεηαη ζε 

παξαιείςεηο ή εζθαικέλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ζηα ίδηα εμαξηήκαηα ή ζε ηπρόλ άιια δεπηεξεύνληα, ν 

αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όια ηα ζρεηηθά έμνδα απνθαηάζηαζεο (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά). Αληίζηνηρα 

εάλ ιόγσ απξόζκελεο αζηνρίαο αληαιιαθηηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επηζθεπή, επέιζεη βιάβε ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ κεραλνθίλεηνπ κέζνπ, ηα έμνδα (εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθώλ) επηζθεπήο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηνπ κέζνπ βαξύλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ αληαιιαθηηθώλ, εθόζνλ ε βιάβε 

επέιζεη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζή ηνπ. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθόςεη (ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ή ηεο 

πξνκήζεηαο , πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξόλνπ ζύκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνύηαη λα 

θεξύμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε (κε ειεύζεξε ηηκή) ησλ ζρεηηθώλ 

εξγαζηώλ ζε ηξίην θαη λα αμηώζεη, από ηνλ έθπησην αλάδνρν, ηελ ηπρόλ πξνθύπηνπζα δηαθνξά ηηκήο, 

παξάιιεια κε ηελ αμίσζε γηα θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνύ. 

ΑΡΘΡΟ 11ν  

Δηδηθνί όξνη 

Ο κεηνδόηεο δελ ζα ελεξγεί απηνβνύισο ζηελ απνζπλαξκνιόγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξώλ, ζηελ 

δηάγλσζε βιαβώλ, ζηελ απνμήισζε αληαιιαθηηθώλ, ζηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ επηζθεπή, ζηελ 

εθαξκνγή λέσλ αληαιιαθηηθώλ, ζηελ επαλαζπλαξκνιόγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξώλ θαη γεληθά ζηελ 

επηζθεπή ρσξίο ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ. 

Γηα ηα νρήκαηα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο καο, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη πιένλ αληηπξνζσπεία ζηε ρώξα καο, 

νύηε ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά, γλήζηα ή άιισλ εηαηξεηώλ κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν κεηνδόηεο 

κπνξεί λα πξνηείλεη κεηαρεηξηζκέλα αληαιιαθηηθά κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαηαζέηνληαο θαηά 

πεξίπησζε Τ/Γ πνπ ζα πηζηνπνηεί ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα 

έλα έηνο ηνπιάρηζηνλ. 

Ζ γξαπηή επηθνηλσλία κεηαμύ Γήκνπ & κεηνδόηε, εάλ δελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ζα δηαθηλείηαη 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν Γήκνο: 

 έρεη ηε δπλαηόηεηα, απεπζπλόκελνο ζηνλ επίζεκν αληηπξόζσπν ή θαηαζθεπαζηή ηνπ εθάζηνηε 

πξνκεζεπόκελνπ πιηθνύ ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο ην νπνίν πξννξίδεηαη πξνο ζπληήξεζε 

θαη επηζθεπή, λα εμεηάδεη ηελ νξζόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ θάζε θνξά εξγαζηώλ, ηελ 

θαηαιιειόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ αληαιιαθηηθώλ, έηζη ώζηε λα ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζσζηή θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 δηαηεξεί ην δηθαίσκα έξεπλαο ζηελ αγνξά γηα ην ύςνο ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ, εληόο ηνπ 

ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. 
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 δύλαηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο θαη ηε ζύληαμε ηνπ Φύιινπ 

πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορήκαηνο/Μεραλήκαηνο κεηά ή άλεπ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ 

αλάδνρν , λα απνθαζίζεη λα κελ πξνρσξήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιώο λα θαηαβάιεη 

ζηνλ αλάδνρν ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο, αθνύ ν 

αλάδνρνο παξαδώζεη ζηνλ Γήκν ην ειεγκέλν κεραληθό κέξνο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην 

παξέιαβε. 

 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί όηη ε πνηόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή δελ ζπκθσλεί κε ηα πξνζθεξόκελα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

αλαδόρνπ θαη ηνλ θαηαηεζεηκέλν ηηκνθαηάινγν ή εκθαλίδνληαη ειαηηώκαηα θιπ, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ή λα βειηηώζεη απηά, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαη εάλ δελ 

ζπκκνξθσζεί κε απηό εληόο νξηδόκελεο από ηελ Τπεξεζία πξνζεζκίαο ή παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία 

θαη δελ ελεξγήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο, ηόηε ν Γήκνο κπνξεί λα αγνξάζεη ηα θαηαζηξαθέληα ή 

ειαηησκαηηθά πιηθά απ' επζείαο από ην εκπόξην, λα επηζθεπάζεη ην ειαηησκαηηθό κέξνο θαη λα ρξεώζεη 

ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ αλάδνρν κε θξάηεζε από ηνλ ινγαξηαζκό ηεο πηζηνπνίεζεο ή από ηελ 

εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ 

αληίζηνηρσλ κεραληθώλ κεξώλ θαη αληαιιαθηηθώλ κε δηθή ηνπ ρξέσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο 

επηζθεπή εμάξηεκα απνζπλαξκνινγεζεί εληόο ηνπ δεκνηηθνύ ζπλεξγείνπ επηζθεπήο νρεκάησλ. Δπίζεο 

είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλόλ ζα γίλεη από ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή άιινπ κέρξη 

παξάδνζεο απηώλ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην όρεκα/κεράλεκα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ απηό ζα γίλεηαη κε δηθή ηνπ επζύλε. Σν θόζηνο 

κεηαθνξάο ζα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή έκθνξηνπ ρηιηνκέηξνπ, όπσο απηή 

αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε «Τπεξεζίεο Μεηαθνξάο Μεραλεκάησλ Έξγσλ» ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, θαη ζα 

κλεκνλεύεηαη μερσξηζηά από ην θόζηνο εξγαζηώλ εληόο ηνπ ηηκνινγίνπ ζπληήξεζεο πνπ ζα εθδώζεη ν 

αλάδνρνο γηα ην ελ ιόγν όρεκα/κεράλεκα. 

 

Αλ ν δηαγσληδόκελνο θξίλεη όηη δελ θαιύπηεηαη από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ παξνύζα πίλαθεο εξγαζηώλ 

ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ κπνξεί λα θαηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηπιένλ 

πίλαθεο σξώλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα εξγαζίεο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο ηεο 

κειέηεο.  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ νκάδσλ αληαιιαθηηθώλ ν ηηκνθαηάινγνο ησλ πξνζθεξόκελσλ αληαιιαθηηθώλ πνπ 

δελ αλαγξάθνληαη κέζα ζηνλ Πίλαθα 16 (θαη άξα δελ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο αιιεινεπηθάιπςε), γηα ην 

ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ ΟΛΧΝ ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ είλαη δεζκεπηηθόο. Μέζα 

ζην πξνζθεξόκελν ηηκνθαηάινγν ζα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηή ζηήιε κε επδηάθξηην ηνλ θσδηθό ηνπ 

θάζε αληαιιαθηηθνύ ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηρλειαζηκόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία. Δπίζεο θαηά ηελ ηηκνιόγεζε ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ηνπ είδνπο απηνύ, αιιά θαη 

ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, ε νπνία ζα λα είλαη ηαπηόζεκε κε απηήλ ηνπ θαηαιόγνπ πνπ πξνζθνκίζηεθε ζηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Γηα ηελ θαιύηεξε ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξνκεζεπόκελνπ αληαιιαθηηθνύ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη αλαθνξά ζηελ ζειίδα ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ πνπ αλαγξάθεηαη, ζηελ θαηαηεζεηκέλε 

πξνζθνξά θαηά ην ζηάδην αμηνιόγεζεο θαη έιεγρνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ.  

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθώλ ηεο νκάδαο 29: 

 

● Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ειαζηηθώλ πξέπεη λα είλαη ίδηεο ή αλώηεξεο, κε απηέο πνπ δεηνύληαη από ηελ 

παξνύζα ηερληθή έθζεζε θαη λα απνηππώλνληαη αλάγιπθα ζην πξνθίι ηνπ ειαζηηθνύ ζύκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξόηππα. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ θνηλνηηθό 

θαλνληζκό θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, λα θέξνπλ αλάγιπθα ηελ ζρεηηθή ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο (Δ), ηε 

ρώξα έγθξηζεο (αξηζκόο πνπ δειώλεη ηε ρώξα) θαη ηνλ αξηζκό αλαγλώξηζεο ηνπ ειαζηηθνύ. Δπί ησλ 

ειαζηηθώλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηελ E.T.R.T.O. Standards, 

(European Type and Rim Technical Organization) θαη ηελ Οδεγία 92/23/EOK θαη 2005/11/ΔOΚ/ 16 

Φεβξνπαξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνύκελσλ ηνπο θαη 
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κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά θαη ζύκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο πνπ ηζρύνπλ 

ζήκεξα, θαζώο θαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρώξα παξαγσγήο ηνπο.  

● Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπο κε εγγύεζε ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 

10.000Km.   

● Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία αλαγόκσζεο.   

● Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο πνπ λα κελ απέρεη ρξνληθά πεξηζζόηεξν από 

ΓΔΚΑ ΜΖΝΔ (10 κήλεο) από ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

 ● Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο θαη λα ζπλνδεύνληαη κε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

πνηόηεηαο ISO 9001 ή αληίζηνηρν ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

● Σα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη 50/50 αζθάιηνπ/ ρώκα όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ 

θάησζη πίλαθα Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθώλ Πξνκεζεπόκελσλ Διαζηηθώλ. 

● Δάλ ηα ειαζηηθά θαηά ηελ παξαιαβή θέξνπλ θαθώζεηο, αιινηώζεηο, θζνξέο, εμνγθώκαηα, ζρηζίκαηα 

ζηελ επηθάλεηά ηνπο δελ ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ Τπεξεζία, κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ θαη ρσξίο 

θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, έσο ηελ αληηθαηάζηαζε απηώλ κε ηα πξέπνληα.  

 ● ηελ ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαζηηθώλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία απνθαζήισζεο 

(Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνύξγησλ ειαζηηθώλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρώλ 

(Εαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηώλ θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ όπνπ 

απηά απαηηνύληαη, ζηνλ ρώξν ηνπ αλαδόρνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ νρεκάησλ (εθηόο εάλ απηό είλαη 

πξαθηηθά αδύλαην ιόγν θζνξάο ειαζηηθνύ πνπ εκπνδίδεη ηελ κεηαθίλεζή ηνπ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή 

ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζηνλ ρώξν απηό ν αλάδνρνο) ΑΛΛΑ ζηελ πεξίπησζε ησλ κεραλεκάησλ ζηνλ ρώξν 

πνπ απηά  βξίζθνληαη.  

● Ζ πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθώλ ζηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγόηεξν 

εληόο 24σξνπ, από ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο καο ζηνλ αλάδνρν, είηε ζην δεκνηηθό 

θαηάζηεκα Ληκ. Υεξζνλήζνπ είηε ζε ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ ππεξεζία.      

● Ζ παξαιαβή ησλ ειαζηηθώλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδόρνπ, ύζηεξα από ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο κε ηνλ αλάδνρν, εθηόο 

εάλ ην όρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιόγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ ειαζηηθνύ), νπόηε ε αληηθαηάζηαζε 

όζσλ ειαζηηθώλ απαηηνύληαη ζα γίλεηαη επηηόπνπ από θηλεηό ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνπ αλαδόρνπ ρσξίο 

θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ. (Να θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ 

πξνκεζεπηή).  

● Ζ πξνζθνξά θάζε πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηα απαξαίηεηα πξνζπέθηνπο ζηα νπνία ζα 

επηζεκαίλνληαη επδηαθξίησο ηα πξνζθεξόκελα ειαζηηθά έλαληη ησλ άιισλ αλαθεξόκελσλ ζε απηά θαη λα 

θαίλνληαη όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζην (θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ηα αλαγξαθόκελα ζηνλ θάησζη πίλαθα.  

Πίλαθαο: Διαρίζησλ Πξνδηαγξαθώλ Πξνκεζεπόκελσλ Διαζηηθώλ 
Σύπνο Διαζηηθώλ Χαρακτθριςτικά 

Διπύζηξηα Εεύγνο γηα 

CASE ΣR 270 

(320x86x50) 

ύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο. 

1400-24/16 16 ΛΙΝΑ κατάλλθλο για Grader  
16,9-28 14 ΛΙΝΑ -INDUSTRIAL 

12,5/80-18 16 ΛΙΝΑ  INDUSTRIAL 
12-16,5 14 ΛΙΝΑ  τφπου L5 
20,5-25 20 ΛΙΝΑ τφπου Δ-3/L-3 

33/15,5/16,5 14 ΛΙΝΑ  
165/65/13  
175/65/14  
185/60/15  
185/75/16 8 ΛΙΝΑ 104/102 Τ 
195/70/15 8 ΛΙΝΑ 104/102 S 
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195/75/16 10 ΛΙΝΑ 110/108 Τ 
205/80/16 8 ΛΙΝΑ 110/108 Q, 50/50 αςφάλτου/ χϊμα 
215/65/16 98 H , 4 εποχϊν 
225/65/16 112/110 R 
225/75/16 118/116 R 

225/75/17,5 129/127 M 
235/75/17,5 18 ΛΙΝΑ 143/141 L 

255/70/16 8 ΛΙΝΑ 115/112 Q, 50/50 αςφάλτου/ χϊμα 
285/70/19,5 εκπξόζζηα  18 ΛΙΝΑ 146/145 Μ 

285/70/19,5 νπίζζηα 16 ΛΙΝΑ 146/145 Μ 
315/80/22,5  20 ΛΙΝΑ 156/152 L εμπρόςκια, μεικτϊν 

διαδρομϊν  
315/80/22,5  20 ΛΙΝΑ 156/152 L οπίςκια, μεικτϊν 

διαδρομϊν 

 

ρεηηθά κε ηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ειαζηηθώλ, ηεο Οκάδα 25, ν πξνζθέξσλ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη θηλεηό ζπλεξγείν (λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε απνδνρήο ηνπ πξνκεζεπηή), γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηζθεπώλ ζην ρώξν πνπ ζα βξίζθεηαη θάζε θνξά ην ελ ιόγν 

όρεκα/θνξηεγό/ιεσθνξείν/θαιαζνθόξν/κεράλεκα.  

 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)-  
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV– ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ   

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

  

 

 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ 

ΣΗΣΛΟ: Σσνηήρηζη & επιζκεσή οτημάηων , μητ/ηων, 

δικύκλων έηοσς 2021 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 
 

     ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΟΜΑΓΑ 29 ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΓΠΔ 07 /2021  

 

Σύπορ Δλαζηικών 
Απιθμ. 
Δλαζη. 

Σιμή μονάδαρ  
Ποζό ολογπάθωρ 

Ποζό 
απιθμηηικώρ ύνολο 

Δλπύζηπια CASE 
ΣR 270 

(320x86x50) Εεύγορ 
1 

      
1400-24/16  (ΛΙΝΑ 16 

καηάλληλα για 
Grader) 

6 
      

16,9-28   (ΛΙΝΑ 14-
INDUSTRIAL) 

6 
      

12,5/80-18  (ΛΙΝΑ 16 
INDUSTRIAL) 

6 
      

12-16,5 ΝΖS (ΛΙΝΑ 
14 L5) 

4 
      

20,5-25, Δ-3/L-3 
(ΛΙΝΑ 20) 

2       
33/15,5/16,5 (ΛΙΝΑ 

14) 
2       

165/65/13 4       

175/65/14 6       

185/60/15 2       

185/75/16  8       

195/70/15 4       

195/75/16 2       

205/80/16 (205R16) 8       

215/65/16 4       

225/65/16 2       

225/75/16 2       

225/75/17,5 4       

235/75/17,5 2       

255/70/16 4       

285/70/19,5 24       

315/80/22,5 28       

  
ΑΘΡΟΙΜΑ ΟΜΑΓΑ  29   

  
ΦΠΑ (24%)   

  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 29  ΜΔ ΦΠΑ   

 

 

  

Ο προςφζρων 

      Σφραγίδα / Υπογραφι 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

  

 

 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ 

ΣΗΣΛΟ: Σσνηήρηζη & επιζκεσή οτημάηων , μητ/ηων, 

δικύκλων έηοσς 2021 

Τμιμα Διαχείριςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων 
 
 

 

ΣΟ ΔΝΣΤΠΟ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ Ο ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ ΘΑ ΤΜΠΛΖΡΩΔΗ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΩΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗ ΟΜΑΓΔ 1 ΔΩ ΚΑΗ 24 ΚΑΗ 

ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 25 ΔΩ ΚΑΗ 28 ΖΣΟΗ 

ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΣΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ. 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ ΓΠΔ 07/2021 

πληήξεζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, δηθύθισλ έηνπο 2021 
 

Σεο 

επηρείξεζεο……………………..…………………………………………………………………….  

κε έδξα ζη……………………………………………………………………………………………. 

νδόο …………………………..…………………….αξηζκ. ……..…………..Σ.Κ…………………. 

Σει.: …………………………………………ηει. Κηλεηό…………………..……. Fax: 

………………………………………. 

      

Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ηίηιν θαη ησλ 

ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο θαη ηεο δεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο, ππνβάιισ ηελ παξνύζα πξνζθνξά. Γειώλσ όηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο 

επηθύιαμε όια ηα αλσηέξσ θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο ησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αθόινπζε θαηεγνξία εξγαζηώλ κε ηελ παξαθάησ ηηκή 

αλζξσπνώξαο ή / θαη κε ηα παξαθάησ πνζνζηά έθπησζεο επί ησλ πνζώλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ, ε νπνία ζα ηζρύεη θαη ζηνπο εθάζηνηε ηζρύνληεο ηηκνθαηαιόγνπο ησλ 

επίζεκσλ θαηαζθεπαζηώλ ή θαηαζθεπαζηώλ πξνηεηλόκελσλ από απηνύο:

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 171 

 

 

ΟΜΑΓΑ 1: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Ορεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ  

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 2: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Μεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ 

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 3: Μεραλνπξγείν/ πλεξγείν Απνξξηκκαηνθόξσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 4: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Φνξηεγώλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 5: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Καιαζνθόξσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 6: Μεραλνπξγείν/πλεξγείν Λεσθνξείσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 7: Φξέλα Φνξηεγώλ/ Λεσθνξείσλ/ Μεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 8: Ζιεθηξνινγείν Ορεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 9: Ζιεθηξνινγείν Μεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



 176 

 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 10: Ζιεθηξνινγείν Φνξηεγώλ/Λεσθνξείσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 11: Ζιεθηξνινγείν Απνξξηκκαηνθόξσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 12: Δπηζθεπή Αληιηώλ, κπεθ , ηνύξκπν 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 13: Σαρνγξάθνη 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 14: Φαλνπνηείν - Βαθείν 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 15: Τπεξθαηαζθεπέο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 
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Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΑΔΑ: ΡΟΖ3ΩΗΜ-Ω3Η
21PROC009136120 2021-08-31



ΟΜΑΓΑ 16: Μεραλνπξγείν Σόξλνη πγθνιιήζεηο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ 

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 17: Αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξηώλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ 

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 18: Δπηζθεπή ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ/ζέξκαλζεο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & #45,00#  
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Συντιρθςθσ   

 

(αρικμθτικϊσ) 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 19: νύζηεο / Σέληεο 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 20: Δπζπγξάκκηζε - Επγνζηάζκηζε 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

…………………………………………. 
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(ολογράφωσ) 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 21: Δπηζθεπή ζπληήξεζε εμαηκίζεσλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Ρ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 22: πλεξγείν Γηθύθισλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 23: Πηζηνπνηήζεηο Αλπςσηηθώλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 
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Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 24: Πιπληήξην 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 25: Δπηζθεπή Διαζηηθώλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

 

…………………………………………. 
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(αρικμθτικϊσ) (αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 26: Δπηζθεπή ςπγείσλ νρεκάησλ / κεραλεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 27: Δξγαζίεο Ρεθηηθηέ Ορεκάησλ 

ΔΡΓΑΗΔ : ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ 

Ρεριγραφι ΤΙΜΗ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

(ποςό ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ποςό 
ςε ΕΥΩ/ϊρα) 

Για τισ εργαςίεσ Επιςκευισ & 

Συντιρθςθσ  

#45,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Σαράντα πζντε 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 
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ΟΜΑΓΑ 28: Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ εηδηθώλ ζσιήλσλ πςειήο πίεζεο (καξθνύηζηα) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Ρρομικεια Ανταλλακτικϊν 

(ποςοςτιαία ζκπτωςθ επί του 

ςυνόλου τθσ ομάδασ) 

#2.565,60# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Δφο χιλιάδεσ πεντακόςια εξιντα 
πζντε ευρϊ και εξιντα λεπτά  

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

ΟΜΑΓΑ 30: Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ Ορεκάησλ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Για τθν προμικεια των 

ανταλλακτικϊν (ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ επί του ςυνόλου 

τθσ ομάδασ) 

#8.000,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Οκτϊ Χιλιάδεσ ευρϊ 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

 

ΟΜΑΓΑ 31: Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ Φνξηεγώλ/Λεσθνξείσλ/Καιαζνθόξσλ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Για τθν προμικεια των #25.000,00#  
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ανταλλακτικϊν (ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ επί του ςυνόλου 

τθσ ομάδασ) 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Είκοςι Ρζντε Χιλιάδεσ ευρϊ 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

 

ΟΜΑΓΑ 32: Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ Μεραλεκάησλ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ (%)  

Ρεριγραφι ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΡΤΩΣΗΣ (%) 

Για τθν προμικεια των 

ανταλλακτικϊν (ποςοςτιαία 

ζκπτωςθ επί του ςυνόλου 

τθσ ομάδασ) 

#25.000,00# 

 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

…………………………………………. 

 

(αρικμθτικϊσ) 

 

Είκοςι Ρζντε Χιλιάδεσ ευρϊ 

 

(ολογράφωσ) 

 

…………………………………………. 

 

 

(ολογράφωσ) 

 

 

 

Ο προςφζρων 

ςφραγίδα – υπογραφι 
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