
 

 

 

                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Σίνδος, 29/9/2017 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ       Αρ. Πρωτ.: 28916 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      Αρ. Διακήρυξης: 8 
Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1, 
Τ.Κ. 57400 Σίνδος 
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520) 
Fax: 2310-586-849 
E-mail: e.samara@dimosdelta.gr 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-2018»  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-2018», συνολικού προϋπολογισμού 46.180,08 € με το Φ.Π.Α. 24% με τους κάτωθι 
όρους: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 

Πόλη ΣΙΝΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57 400 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313.300.500 

Φαξ 2310.586.849 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  e.samara@dimosdelta.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σαμαρά Ελιζαμπέτ, Γραφείο Προμηθειών & 
Αποθηκών, Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, τηλ. 
2313.300.520, φαξ 2310.586.849, e-mail: 
e.samara@dimosdelta.gr 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Ο Δήμος Δέλτα είναι Ο.Τ.Α., αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
(υποτομέας ΟΤΑ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Κύρια δραστηριότητα του Δήμου Δέλτα είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(Α/Α συστήματος  45721) 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από τον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα: www.dimosdelta.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δέλτα, απόφαση 187/2017 Οικονομικής 
Επιτροπής. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 02.20.6263.002 σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Δέλτα και τις αντίστοιχες του 2018. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους – ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosdelta.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των απαραίτητων  ανταλλακτικών και αναλώσιμων, με την 

τοποθέτηση τους για την ετήσια, βάση χιλιομέτρων ή βάση ωρών λειτουργίας (για τα μηχανήματα), 
προληπτική συντήρηση από εξωτερικά συνεργεία για το σύνολο των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και 
αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα, καθώς και των μηχανικών μερών τους για την χρονική περίοδο 

ενός έτους κατά τα έτη 2017-2018. 
 
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του 
αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

 
Τα προς προμήθεια είδη και οι εργασίες τοποθέτησής τους κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50000000-5 και 34300000-0. 
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «Επιβατικά-ημιφορτηγά (μη ανατρεοπόμενα)», εκτιμώμενης αξίας ανταλλακτικών και 
εργασιών τοποθέτησής τους 10.387,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 2  : «Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-λεωφορεία», εκτιμώμενης αξίας ανταλλακτικών και εργασιών 
τοποθέτησής τους 15.884,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 3: «Μηχανήματα έργου – Αγροτικά μηχανήματα», εκτιμώμενης αξίας ανταλλακτικών και 
εργασιών τοποθέτησής τους 10.971,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών (ανταλλακτικών και εργασιών) και ποσοτήτων ενός ή 
περισσότερων τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε καμία όπως περίπτωση για μέρος των ειδών 
και ποσοτήτων ενός τμήματος. Προσφορές για μέρος των ποσοτήτων ή των ειδών ενός τμήματος θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.180,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 37.242,00 ΦΠΑ : € 8.938,08). 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Στην περίπτωση που εξαντληθεί το 
συμβατικό αντικείμενο πριν από την χρονική λήξη της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται λήξασα. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αυτή θα προκύψει από το 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

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

του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α’/2006) 

του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 278, 
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

της με αρ. 57654/22.05.2017 Υπουργική Απόφασης (ΦΕΚ 1781/Β’/23.05.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

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

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

και επιπλέον έχοντας υπ’ όψιν: 
- την υπ’ αρίθμ. 147/2017 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δέλτα περί έγκρισης διενέργειας της δημοτικής 

προμήθειας και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης. 
- Την υπ’ αριθ. 187/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ο15Ω9Ι-ΩΒΙ) με την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε η πίστωση,  εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, 
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ 
του Δήμου Δέλτα α/α 723/22-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΟΦΩ9Ι-ΡΜΟ). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
09-10-2017 

09-10-2017 
8:00 π.μ. 

27-10-2017 
17:00 μ.μ. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 02/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία αποσφράγισης, όπως παρ. 3.1.1). 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, Συστημικός Αριθμός: 45721 

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

 Ναυτεμπορική 

 Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών 

 Τύπος Θεσσαλονίκης 

 Δημοκρατία Βορείου Ελλάδος 

 Επτά Ημέρες 

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα, στη διεύθυνση (URL) :   
www.dimosdelta.gr  στην διαδρομή : Δημόσιες Συμβάσεις ► Προμήθειες ► Τακτική συντήρηση οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα 2017-2018. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimosdelta.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη 

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

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά ήτοι α) οι οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ 
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απόφαση 161/2016: Οδηγίες συμπλήρωσης για το 
“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”), 
β) το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένου και γ) οι οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων 
Οικονομικών Φορέων. 

 το σχέδιο της σύμβασης. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

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

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Δέλτα), δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των ειδών (Τμήμα) η 
εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το προσφερόμενο τμήμα ή τμήματα. 
Θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα που αφορά η εγγυητική, στ) την πλήρη επωνυμία, 
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται για το σύνολο των Τμημάτων του Διαγωνισμού 
στο ποσό των επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (744,84 ευρώ). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων. Αναλυτικά: 

Για το Τμήμα 1  : «Επιβατικά-ημιφορτηγά (μη ανατρεοπόμενα)», το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (207,74€) 
Για το Τμήμα 2  : «Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-λεωφορεία», το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (317,68€) 
ΤΜΗΜΑ 3: «Μηχανήματα έργου – Αγροτικά μηχανήματα», το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (219,42€) 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από την 
επόμενη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.6.2 της παρούσας,  

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
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2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και των προς παροχή 
υπηρεσιών, ήτοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν απαιραιτήτως ιδιόκτητο συνεργείο οχημάτων, 
με δυνατότητα πώλησης ανταλλακτικών. Διαγωνιζόμενοι που δηλώνουν συνεργείο συμβεβλημένο ή 
εξουσιοδοτημένο, αποκλείονται από το διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4 της 
παρούσας). Το συνεργείο θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει γραμμή ΚΤΕΟ.  Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

β) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου σχετική με το τμήμα του προϋπολογισμού για το οποίο 
συμμετέχουν 

γ) άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ 

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) EN ISO 9001:2008 για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων ή ισοδύναμο,  

β) EN ISO 14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων ή 
ισοδύναμο 

 

 





 

Σελίδα 12 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 
και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ1 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

                                                           
1 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

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

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

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

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

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

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

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

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

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

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα). 
- Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ: διαχειριστές. 
- Α.Ε.: Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όποιος άλλος εταίρος 
ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του. 
Ελλείψει ποινικού μητρώου προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη βεβαίωση  ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου 
αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 
 

β) - για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 

Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής θα 
υποβάλλονται ως εξής: 
-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 
-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.):  όλων των μελών και του προσωπικού. 
-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.): των διαχειριστών και του προσωπικού. 
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε., I.K.E.): για το προσωπικό που απασχολούν. 
-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν. 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία θα αναφέρεται 
ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης η επιχείρηση. 
 
γ) - για την παράγραφο  2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από τα οποία να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή 
διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η 
επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) η 

αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό τη 
διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 
 
- για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3 λόγοι αποκλεισμού. 
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
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να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

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

Επιπλέον προσκομίζουν άδεια λειτουργίας συνεργείου σχετική με το τμήμα του προϋπολογισμού για το 
οποίο συμμετέχουν καθώς και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ. 

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων ή ισοδύναμο,  

β) πιστοποιητικό EN ISO 14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης για εργασίες σχετικές με την συντήρηση 
οχημάτων ή ισοδύναμο 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος και τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. αριθμ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

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

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

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

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

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν αν επιθυμούν να επισκεφθούν το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα και σε 
συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και τα 
απαιτούμενα ανταλλακτικά τους. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 
 

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

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Α.Ε., δηλαδή: 

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

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

Το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

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

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Ήτοι, με την Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν επιπλέον και επι ποινή αποκλεισμού: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι συμμετέχοντες δέχονται τον 
έλεγχο στο συνεργείο τους από κλιμάκιο του Δήμου Δέλτα το οποίο θα ορίζεται από την υπηρεσία, 
όποτε θεωρείται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του μειοδότη. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι το συνεργείο του συμμετέχοντα 
διαθέτει γραμμή ΚΤΕΟ 

3) Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και  
επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήμων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση 
του προϋπολογισμού τους, οι εγκαταστάσεις (συνεργείο) του αναδόχου θα βρίσκονται στον Δήμο 
Δέλτα ή τους όμορους Δήμους. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται εκτός των 
ορίων του Δήμου Δέλτα θα πρέπει οι εγκαταστάσεις του να βρίσκονται σε απόσταση (οδικό κύριο 
ή επαρχιακό δίκτυο) όχι μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από το αμαξοστάσιο του Δήμου 
Δέλτα, στη Ν.Μαγνησία, για λόγους καθαρά οικονομικούς. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων 
δραστηριοποιείται εκτός των ορίων του Δήμου, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση χιλιομετρικής 
απόστασης, εκδοθείσα από Δημόσια Αρχή, με αφετηρία το αμαξοστάσιο του Δήμου στη Νέα 
Μαγνησία επί της οδού Ιατρού Μηνά Παπαδόπουλου και  προορισμό το συνεργείο του, που θα 
αποδεικνύει ότι δραστηριοποιείται σε απόσταση εντός των 20χλμ από το αμαξοστάσιο της 
Ν.Μαγνησίας. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της 

τακτικής συντήρησης δεν θα ξεπερνά τις τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 
εισαγωγής των οχημάτων στο συνεργείο και της παραγγελίας των ανταλλακτικών. Εξαιρούνται 
περιπτώσεις που είναι αδύνατο να τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα (π.χ. λόγω έλλειψης 
ανταλλακτικών από το ελεύθερο εμπόριο) σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης 
Οχημάτων. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι τα οχήματα – μηχανήματα έργου  

θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου (καύσιμα και 
προσωπικό) στους χώρους στάθμευσής τους στην Δημοτική ενότητα που ανήκουν. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι συμμετέχοντες εγγυούνται την 
ποιότητα των ανταλλακτικών που θα τοποθετήσουν και την ποιότητα της εργασίας τους για 
διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την πραγματοποίηση της τακτικής συντήρησης έκαστου 
οχήματος. 

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  
όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσης 
και θα αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες (αριθμητικώς και 
ολογράφως) για τη συνολική  δαπάνη ενδεικτικών εργασιών ανά τμήμα, και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τη 
συνολική δαπάνη ανταλλακτικών ανά τμήμα στο οποίο διαγωνίζονται, βάση των  κατωτέρω τιμών 
αναφοράς: 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Τιμή αναφοράς ανταλλακτικών Τμήματος 1: = 7.927,000 

Τιμή αναφοράς εργασιών Τμήματος 1: = 2.460,000 

Τιμή αναφοράς ανταλλακτικών Τμήματος 2: = 12.595,000 

Τιμή αναφοράς εργασιών Τμήματος 2: = 3.289,000 

Τιμή αναφοράς ανταλλακτικών Τμήματος 3: = 8.297,000 
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Τιμή αναφοράς εργασιών Τμήματος 3: = 2.674,000 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως 
άνω τιμή αναφοράς για το εκάστοτε τμήμα και είδος (ανταλλακτικά-εργασίες) 

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη Διακήρυξη) 12% για τη συνολική δαπάνη ενδεικτικών εργασιών του Τμήματος 1. Στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 
2.460,000 - (2.460,000x 0,12)= 2.164,800 

 

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

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

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 
αρχή στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 02/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

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

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

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

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

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

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δέλτα, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4-2.2.5 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.5  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

3.4 Προδικαστικές προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία 

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

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

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

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ3. 

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

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

                                                           
3  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά  μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που πιθανόν να ανακύψουν στα υπό προμήθεια ανταλλακτικά ή 
για των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από ελλιπείς εργασίες τοποθέτησης των ανωτέρω 
ανταλλακτικών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία ορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος 
από την συντήρηση του εκάστοτε οχήματος, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

Καθώς πρόκειται για σύμβαση η οποία περιλαμβάνει εργασίες τοποθέτησης πέραν τις προμήθειας των 
ανταλλακτικών, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί οι εργασίες συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου να εκτελούνται απ’ ευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του αρ. 78 του ν.4412/2016. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η ανάθεση εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου 
της σύμβασης σε υπεργολάβους. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Η τιμολόγηση των εργασιών και των απαραίτητων ανταλλακτικών θα γίνεται τμηματικά, ανά όχημα, με την 
ολοκλήρωση της τακτικής συντήρησης από τον ανάδοχο. 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου που 

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

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

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

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού που αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών και 8% επί του 
καθαρού ποσού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Δεδομένου ότι ο σκοπός της ανάθεσης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης είναι η τακτική συντήρηση των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα, καθίσταται σαφές ότι η εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου προϋποθέτει τόσο την προμήθεια των ανταλλακτικών – υλικών όσο και την 
τοποθέτησή τους στο εκάστοτε όχημα (μικτή σύμβαση). Σε ότι αφορά στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
θα εφαρμοστούν συνδυαστικά οι διατάξεις του ν.4412/2016 που διέπουν την προμήθεια αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών. 

5.2.1. Προμήθεια ανταλλακτικών 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 6 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
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β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

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

5.2.2. Εργασίες τοποθέτησης 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ως κύρωση, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου εκτελεστεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή το 50% του χρόνου ολοκλήρωσης κάθε τακτικής συντήρησης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών (εργασίες τοποθέτησης) που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος ολοκλήρωσης των 
συντηρήσεων-χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών και παραδοτέων – 
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος ολοκλήρωσης των συντηρήσεων -Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της τακτικής συντήρησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημερολογιακές 
ημέρες από την επόμενη της εισαγωγής των οχημάτων στο συνεργείο και της παραγγελίας των 
ανταλλακτικών. Εξαιρούνται περιπτώσεις που είναι αδύνατο να τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα 
(π.χ. λόγω έλλειψης ανταλλακτικών από το ελεύθερο εμπόριο) σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης 
και Διαχείρισης Οχημάτων. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα αφορούν την συγκεκριμένη συντήρηση και θα παραγγέλνονται κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα 
πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται από τον ανάδοχο πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του 
μηχανικού μέρους που συντηρείται. Η επιτροπή παραλαβής, θα ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα και τη 
συμφωνία αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση. 

Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την συντήρηση, οφείλει να παραδίδει στην Υπηρεσία (γραφείο 
κίνησης) τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω 
φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, 
κλπ). 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο 
κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή 
του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

Τα οχήματα – μηχανήματα έργου  θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται με ευθύνη και έξοδα του 
αναδόχου (καύσιμα και προσωπικό) στους χώρους στάθμευσής τους στην Δημοτική ενότητα που ανήκουν. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή 
του στο Δήμο. 

Είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, με το πέρας της τακτικής συντήρησης, να ενημερώνει και να σφραγίζει 
το βιβλίο του οχήματος ή μηχανήματος έργου, που τηρείται εντός του, καταγράφοντας τα ανταλλακτικά 
που χρησιμοποιήθηκαν, την ημερομηνία αντικατάστασης τους και την επόμενη τακτική συντήρηση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.4. Το Τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων μπορεί, με απόφασή του να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων 
από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Παραλαβή ανταλλακτικών και εργασιών τοποθέτησης 

6.2.1. Η παραλαβή των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση των οχημάτων θα γίνεται από 
επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το 
Παράρτημα IV της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

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

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερόμενων ειδών, να στέλνει αυτά 
κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με 
δαπάνη των προμηθευτών. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα 
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 
που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Οι δαπάνες αντικατάστασης-επανατοποθέτησης του νέου ανταλλακτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.1.1 της παρούσης. 

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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6.2.3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών τοποθέτησης γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016 και το 
Παράρτημα IV της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών και παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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

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

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

6.3.4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης  κάποιας εργασίας τοποθέτησης, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών με άλλες (επανατοποθέτηση του ανταλλακτικού), που να είναι σύμφωνες με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν επανατοποθετήσει τα ανταλλακτικά μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας των υπό προμήθεια ανταλλακτικών η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη του ενός έτους από την ημερομηνία τοποθέτησής τους στο υπό συντήρηση όχημα, ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους και την ορθή τοποθέτησή τους . Επίσης, οφείλει κατά το 
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανταλλακτικό το οποίο 
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τοποθέτησε με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη 
της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1. της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Διαχείρισης και  

Συντήρησης Οχημάτων 

 

 

 

 

  

 Ν. Μαγνησία 22/05/2017 

 ΘΕΜΑ: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-

2018» 

                          Προϋπολογισμός: 46.180,08€  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Δέλτα να προβεί στην προμήθεια των 
απαραίτητων  ανταλλακτικών και αναλώσιμων, με την τοποθέτηση τους για την ετήσια, βάση χιλιομέτρων ή 
βάση ωρών λειτουργίας ( για τα μηχανήματα ), προληπτική συντήρηση από εξωτερικά συνεργεία για το 
σύνολο των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα, καθώς και των 
μηχανικών μερών τους για την χρονική περίοδο ενός έτους κατά τα έτη 2017-2018. 

 Ο Δήμος Δέλτα διαθέτει εξήντα έξι (66) συνολικά οχήματα - μηχανήματα έργου και αγροτικά 
μηχανήματα σε λειτουργία, διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται 
στους παρακάτω πίνακες. Τα οχήματα έχουν ομαδοποιηθεί σε 3 τμήματα, ανάλογα με το είδος του 
οχήματος. 

Η προμήθεια ανταλλακτικών και η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης τους, κρίνεται απαραίτητη για την 
εύρυθμη λειτουργία του στόλου, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους καθώς και για την ασφάλεια των 
οδηγών – χειριστών τους.  

Για τα οχήματα έχει προβλεφθεί η συντήρηση για δυο (2) φορές το έτος και για τα μηχανήματα έργου 
και αγροτικά μηχανήματα τρείς (3) φορές το έτος, βάσει των απαιτήσεων λειτουργίας τους. 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο 
κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του 
αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα αποδεικνύεται σε 
κάθε περίπτωση επί ποινή αποκλεισμού πως διαθέτουν τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
α) EN ISO 9001ː2008 για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων, β) EN ISO 14001ː2004 
περιβαλλοντικής διαχείρισης για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων, ή ισοδύναμα. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Δέλτα δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των 
απαραίτητων εργασιών προληπτικής συντήρησης καθώς στο Δήμο δεν υπηρετεί κανένας μόνιμος 
υπάλληλος με αντίστοιχη ειδικότητα. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΡ. 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1.  Επιβατικό DAIHATSU 
TERIOS 

ΚΗΟ 8823 
04/10/00 

JDAJ100G000
558909 

HC816474 

2.  Επιβατικό HYUNDAI 

MATRIX 

KHI 4717 

23/04/03 

KMHPM81CP
2V075638 

G4ED2337815 

3.  Επιβατικό FORD 
TOURNEO 

CONNECT 1,8 

 

KHI 7814 
09/01/07 

WF0J2X2TPJ
5R28138 

CEYPAJ 

4.  Επιβατικό 
SKODA FABIA ΚΗΗ1941 26/05/09 

ΤΜΒΒΗ25J59
3104428 

BZG 

5.  Επιβατικό 
SKODA FABIA ΚΗΗ1942 26/05/09 

TMBBH25J99
3104464 

BZG 

6.  Επιβατικό 
SKODA FABIA ΚΗΗ1943 26/05/09 

TMBB25J093
104367 

BZG 

7.  Επιβατικό HYUNDAI  

MATRIX ΚΗΙ4715 14/04/03 

KMHPM81CP
2U075669 

G4ED2338687 

8.  Επιβατικό 
CITROEN C3 KHH2081 31/03/11 

VF7SC8FPOA
W5266066 

8F01 

9. Π Επιβατικό 
SUZUKI SX4 KHH2080 28/03/11 

TSMEYB21S0
0490767 

M16A 

10.  Επιβατικό SEAT 
CORDOBA ΚΗΗ6493 28/03/00 

VSSZZZ6KZY
R073335 

AKK0906012 

11.  Ημιφορτηγό TRANSPORTΕ
R   WV 

KHI4460 
03/06/05 

WV1ZZZ70ZT
HO31730 

AAZ 

12.  Ημιφορτηγό TRANSPORTΕ
R   WV 

KHI7152 
08/06/05 

WV2ZZZ70ZS
HO24948 

AAB 

13.  Ημιφορτηγό FIAT  DUCATO KHI 3800 
04/07/02 

ΖΦΑ24400007
082292 

RFL 

14.  

Ημιφορτηγό 

FORD 

TRANSIT ΚΗΗ2060 06/04/05 

WFOUXXTTP
U5034901 

EYPA 

15.  Ημιφορτηγό FIAT 

STRADA ΚΗΗ2058 31/08/10 

ΖΦΑ17800007
211890 

223Α9000 

16.  Ημιφορτηγό FORD 

RANGER ΚΗΗ2005 17/12/09 

WPOLMBE10
8W788388 

WL 

17.  Ημιφορτηγό FORD 

RANGER ΚΗΗ2006 17/12/09 

WFOLMBE10
8W777178 

WL 

18.   

Ημιφορτηγό  

ΤΟΥΟΤΑ 

HILLUX KHH6590 30/12/13 

AHTDR22G00
5527068 

2KD-FTV 

19.  Ημιφορτηγό  ΤΟΥΟΤΑ  KHH6591 30/12/13 AHTDR22G00 2KD-FTV 

ΤΜΗΜΑ 1 - Επιβατικά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) 
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HILLUX 5527104 

20.  Ημιφορτηγό  ΤΟΥΟΤΑ 

HILLUX KHH6592 30/12/13 

AHTDR22G80
5527349 

2KD-FTV 

21.  Ημιφορτηγό  ΤΟΥΟΤΑ 

HILLUX KHH6593 30/12/13 

AHTDR22G70
5527259 

2KD-FTV 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. ΚΥΚΛ. 

 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1.  
Φορτηγό 

 
MERCEDES KHI7151 

08/06/05 
WDB675213

15441824 
OM3161 

2.  
Φορτηγό      FIAT-IVECO ΚΗΗ6589 30/12/13 

ZCFA1VM03
0254388 

F4AE3681E 

3.  
φορτηγό με 

γερανό FIAT-IVECO KHH6596 16/01/14 
WJMA1VSH
404339673 

F3AE3681D 

4.  
Λεωφορείο 

Mini bus 
IVECO - FIAT KHI 7227 

04/01/06 
ZCFC509000
5538586 

SOFM814043S 

5.  
Λεωφορείο 

 
IVECO - FIAT KHI 7228 

04/01/06 
ZCFA1AF11
02443776 

F4AE0681DC 

6.  
Λεωφορείο  

Mini bus 
OPEL MOVANO ΚΗΗ 1908 

16/12/08 
VN1N9D1L6 
40243278 

G90A6 

7.  
Απορ/φόρο MERCEDES 

ΠΡΕΣΑ 
ΚΗΙ 3772 

26/03/02 
WDB653454
1K070818 

O4401LA 

8.  
Απορ/φόρο IVECO - FIAT ΚΗΗ 7140 

28/06/16 
ZCFA71VJ10
2653523 

F4AFE611E*C 

9.  
Απορ/φόρο MERCEDES 

ΠΡΕΣΑ 
ΚΗΙ 7789 

28/11/03 
WDB656024
15710478 

OM442AI/1 

10.  
Απορ/φόρο 

MERCEDES ΚΗΗ1925 30/09/02 
WDB950036
1K734292 

OM501LAIII/1 

11.  
Απορ/φόρο MERCEDES KHI7136 

22/09/05 
WDB652447
1K007850 

OM44210/1 

12.  
Απορ/φόρο 

MERCEDES ΚΗΗ1926 30/09/02 
WDB950036
1K734978 

OM501LAIII/1 

13.  
Απορριμματοφ

όρο MERCEDES ΚΗΗ2059 05/09/03 
WDB654417

15535044 
OM-441I/1 

14.  
Απορριμματοφ

όρο IVECO ΚΗΗ2019 30/03/10 
ZCFA1LG03

02538299 
F4AE3681B 

15.  
Απορριμματοφ

όρο 
DAIMLER 

CHRYSLER ΚΗΙ7950 28/02/08 
WDB932003

1L09284 
OM501LAIII/15 

16.  
Απορριμματοφ

όρο IVECO ΚΗΗ2082 07/04/11 
ZCFA1VM13

02535121 
F4AE3681A 

17.  
απορριμματοφό

ρο IVECO ΚΗΗ6594 31/12/13 
ZCFA1VJ040

2617323 
F4AE3681D 

18.  
απορριμματοφό

ρο IVECO ΚΗΗ6595 31/12/13 
ZCFA1VJ040

2617324 
F4AE3681D 

19.  
Ελκυστήρας 
(ΦΙΧ – Επικ.) 

IVECO - 
ΜΑGIRUS 

KHO8935 
15/10/01 

WJMS3TSS0
0C055587 

FIAT821042L 

20.  
Ελκυστήρας 
(ΦΙΧ – Επικ.) 

IVECO - 
ΜΑGIRUS 

ΚΗΗ1987 
12/10/2009 

WJMS3TSS4
0C226119 

F3BE3681D-S 

21.  
Ελκυστήρας 
(ΦΙΧ – Επικ.) 

RENAULT KHO8791 
18/05/2000 

VF633KVC0
00100070 

MIDR062356 

22.  Ελκυστήρας IVECO - KHO8936 15/10/01 WJMS3TSS0 FIAT821042L 

ΤΜΗΜΑ 2 - Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-Λεωφορεία 
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(ΦΙΧ – Επικ.) ΜAGIRUS 0C055527 

23.  
Καδοπλυντήριο MERCEDES 

ΜΕ98828 07/11/2007 
WDB970277
1K519266 

906915001562
44 

24.  
Φορτηγό FIAT-IVECO 

ΚΗΙ7902 28/01/2016 
WJMA1VNH
404331407 

F2BE3681C 

25.  
Φορτηγό FIAT-IVECO ΚΗΙ7903 

28/01/2016 
WJMA1VNH
404332165 

F2BE3681C 

26.  
απορριμματοφό

ρο DAF 
ΚΗΙ 7914 01/01/2016 XLRAEL3700

L446642 
PX-7 186H1 

27.  
απορριμματοφό

ρο DAF 
ΚΗΟ 7907 01/01/2016 XLRAEL3700

L446552 
PX-7 186H1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. ΚΥΚΛ. 
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΡ. 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1.  Γεωργικός 
ελκυστήρας 

ZETOR 
6340 

AM65509 2006 P634012196D 062078 

2.  Γεωργικός 
ελκυστήρας 

CASE JXU 105 AM67763 09/01/14 
Z9JL18905 703456 

3.  Γεωργικός 
ελκυστήρας 

CLAAS 
CELTIS 456 

ΑΜ 64730 07/05/2004 3640989 CD4045T8502
06 

4.  Καλαθοφόρο ISOLI – 
IVECO FIAT 

ME 76482 IX 20/11/2003 ZCFC40700021
29075 

37611886910 

5.  Καλαθοφόρο MAN ΜΕ96432 ΙΧ 05/04/2007 WVML02D324
G060091 

08862435582
361 

6.  Kαλαθοφόρο NISSAN ΜΕ 134918 21/12/16 2060364 
(MHX/TOΣ) 

VWASXTF24G71
95781 

(OXHMATOΣ) 

016604 
(OXHMATOΣ) 

7.  Kαλαθοφόρο NISSAN ΜΕ 134917 21/12/16 2060363 
(MHX/TOΣ) 

VWASXTF24   
G7196141  

(OXHMATOΣ) 

017075 
(OXHMATOΣ) 

8.  

Περονοφόρο HANGSCA ME123526 18/07/12 
080413234/R9
30080411460 

4JG2-348648 

9.  Εκσκαφέας JCB 
3CX-4 

ΜΕ 54083 ΙΧ 07/05/1996 418544 U656870Y 

10.  Εκσκαφέας JCB 
3CXSM4T 

ME 83395 IX 14/02/2005 SLP3CXTS5E09
52184 

RG38086#U1
704261 

11.  Εκσκαφέας - 
φορτωτής 

KOMATSU 
WB 93R-2 ME58779 22/03/2000 

FKJ93F21174 02141 

12.  Σάρωθρα DULEVO 3000 
REVOLUTION 

ME 134914 13/12/2016 ZA9204E510GC3
8070 

(ΟΧΗΜΑΤΟΣ) 
204Ε500070       ( 

ΜΗΧ/ΤΟΣ) 

05D08090 
( ΜΗΧ/ΤΟΣ) 

13.  Σάρωθρα MATHIEU AZURA 
FLEX 

ME 134952 17/02/2017 VF9UE6R21GT6
07103/32103 

60D02054 

ΤΜΗΜΑ 3 – Μηχανήματα Έργου-Αγροτικά Μηχανήματα 
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O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανταλλακτικών με τις εργασίες 
τοποθέτησής τους για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των 37.242,00€ (ήτοι 46.180,08€ με Φ.Π.Α 24%) και θα 
αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2017 και 
τον αντίστοιχου του 2018 (Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά) στον ΚΑ εξόδων ως εξής: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 

02.20.6263.002 Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου του Δήμου Δέλτα (2017)  

46.180,08 

ΚΩΔ. NUTS 122 

(CPV: 34300000-0) Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους.   

(CPV: 50000000-0) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου 
εξοπλισμού.  

Ν. Μαγνησία 22 / 05 / 2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Σαλανίδης Γρηγόρης 

ΔΕ Οδηγών 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Σιωμάδης Σωτήρης 

ΠΕ Βιολόγων 

 

 

 

 

14.  Σάρωθρα DULEVO 850 DK ME 133678 20/07/16 850DK00183-
ZA9850DK000C3

8183 

8L5562 

15.  Σάρωθρα ELGIN-
CROSSWIND 

SERIES G 

ME 76481 IX 20/11/2003 G2045D 361027 

16.  Φορτωτής BOBCAT 753 ME 83452 IX 28/03/2005 516222315 VU4015 

17.  Ισοπεδωτής FAUN FRISCH 
F155 

ME 49214 IX 14/09/1998 3420408 6212547 

18.  Ισοπεδωτής KOMATSU 
GD521A-1E 

ME 132299 25/09/2015 G52A-12095 26241210 

  KOMATSU  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρισης και  
Συντήρησης Οχημάτων 
 

ΘΕΜΑ: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-
2018» 
                       Προϋπολογισμός: 46.180,08€ 
 

 
 

 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Παρακάτω αναλυτικά δίνονται πίνακες με τα part numbers των γνήσιων ανταλλακτικών για κάθε όχημα. Σε 
όποιο σημείο αναφέρεται σε συμβατά, ισχύει ό,τι αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση σχετικά με ανταλλακτικά 
εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και 
άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - Επιβατικά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) 

 

1. Daihatsu Terios ΚΗΟ 8823  2.  Hyundai Matrix KHI 4717 

Aρ.Πλαισίου:JDAJ100G000558909 

Aρ. Κινητήρα: HC816474 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:KMHPM81CP2V075638 

Aρ. Κινητήρα: G4ED2337815 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  17801-Β1010 Φίλτρο αέρος  28223-17500 

Φίλτρο λαδιού 15601-87107 Φίλτρο λαδιού 26300-11100 

Φίλτρο Καμπίνας 23300-87402 Φίλτρο Καμπίνας 97133-2D000 

Φίλτρο βενζίνης 25860-62J00 Φίλτρο βενζίνης 31112-17000 

Μπουζί 90048-51168 Μπουζί 22401-50105 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

90048-31067 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

24312-26000 

Tακάκια φρένων εμπρός  04465-B4030 Tακάκια φρένων εμπρός  58101-28A00 

Τακάκια φρένων πίσω 04495-87402 Τακάκια φρένων πίσω 58302-1CA00 

 

3. Ford Tourneo Connect 1,8  KHI 7814                             4. Skoda Fabia ΚΗΗ1941 

Aρ.Πλαισίου:WF0J2X2TPJ5R28138  

Aρ. Κινητήρα: CEYPAJ 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: ΤΜΒΒΗ25J593104428 

Aρ. Κινητήρα: BZG 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  1373667 Φίλτρο αέρος  610129620 

Φίλτρο λαδιού 1303476 Φίλτρο λαδιού 03D115466 

Φίλτρο Καμπίνας 1745604 Φίλτρο Καμπίνας 6R0819653 

Φίλτρο βενζίνης 1370779 Φίλτρο βενζίνης 6Q0201051A 

Μπουζί 3539125 Μπουζί 101905617R 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

1376084 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

03D1459335 

Tακάκια φρένων εμπρός  1561265 Tακάκια φρένων εμπρός  6Q0698151B 

Τακάκια φρένων πίσω 1530602 Τακάκια φρένων πίσω 1K0698451J 
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5. Skoda Fabia ΚΗΗ1942                                                       6. Skoda Fabia ΚΗΗ1943 

Aρ.Πλαισίου:TMBBH25J993104464  

Aρ. Κινητήρα: BZG 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: TMBB25J093104367 

Aρ. Κινητήρα: BZG 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  610129620 Φίλτρο αέρος  610129620 

Φίλτρο λαδιού 03D115466 Φίλτρο λαδιού 03D115466 

Φίλτρο Καμπίνας 6R0819653 Φίλτρο Καμπίνας 6R0819653 

Φίλτρο βενζίνης 6Q0201051A Φίλτρο βενζίνης 6Q0201051A 

Μπουζί 101905617R Μπουζί 101905617R 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

03D1459335 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

03D1459335 

Tακάκια φρένων εμπρός  6Q0698151B Tακάκια φρένων εμπρός  6Q0698151B 

Τακάκια φρένων πίσω 1K0698451J Τακάκια φρένων πίσω 1K0698451J 

 

7. Hyundai Matrix ΚΗΙ4715                                                         8. Citroen C3 KHH2081 

Aρ.Πλαισίου:KMHPM81CP2U075669  

Aρ. Κινητήρα: G4ED2338687 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:VF7SC8FPOAW526606
6  

Aρ. Κινητήρα: 8F01 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  28113-17500 Φίλτρο αέρος  1444.RW 

Φίλτρο λαδιού 26300-11100 Φίλτρο λαδιού 1109X4 

Φίλτρο Καμπίνας 97133-2D000 Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο βενζίνης 31112-17000 Φίλτρο βενζίνης 156785 

Μπουζί 22401-20105 Μπουζί 596093 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

24312-26000 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

0831.L5 

Tακάκια φρένων εμπρός  58101-28A00 Tακάκια φρένων εμπρός  4254.31 

Τακάκια φρένων πίσω 53802-
1CA00 

Τακάκια φρένων πίσω 4255223 

 

9. Suzuki SX4  KHH2080                                                           10. Seat Cordoba ΚΗΗ6493 

Aρ.Πλαισίου: TSMEYB21S00490767  

Aρ. Κινητήρα: M16A 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
VSSZZZ6KZYR073335 

Aρ. Κινητήρα: AKK0906012 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  13780-
54LAD 

Φίλτρο αέρος  30198620 

Φίλτρο λαδιού 16510-61A21 Φίλτρο λαδιού 0301155611F 

Φίλτρο Καμπίνας 95860-80J00 Φίλτρο Καμπίνας 1H0819644 

Φίλτρο βενζίνης - Φίλτρο βενζίνης 6N0201511A 

Μπουζί 17521-61A00 Μπουζί 101905601 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

94820-0550 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

30198119 

Tακάκια φρένων εμπρός  55810-79J00 Tακάκια φρένων εμπρός  1HD69815113 

Τακάκια φρένων πίσω 55800-80J03 Τακάκια φρένων πίσω 1J069845113 
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11. Transporter WV KHI4460                12. Transporter WV KHI7152 

Aρ.Πλαισίου: 
WV1ZZZ70ZTHO31730 

Aρ. Κινητήρα: AAZ 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
WV2ZZZ70ZSHO24948 

Aρ. Κινητήρα: AAB 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  1HD129620 Φίλτρο αέρος  Ο74129620 

Φίλτρο λαδιού 068115561 Φίλτρο λαδιού Ο74115561 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Πετρελαίου 191127401A Φίλτρο Πετρελαίου 191127401 

Μπουζί - Μπουζί - 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

028100119K Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

Ο741091191 

Tακάκια φρένων εμπρός  1H0698151A Tακάκια φρένων εμπρός  7D0698151 

Τακάκια φρένων πίσω 1HO0698451A Τακάκια φρένων πίσω 7D0698151 

 

13. Fiat Ducato KHI 3800                                                        14. Ford Transit ΚΗΗ2060 

Aρ.Πλαισίου: ΖΦΑ24400007082292 

Aρ. Κινητήρα: RFL 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:WFOUXXTTPU50349
01 

Aρ. Κινητήρα: EYPA 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  71736124 Φίλτρο αέρος  1072246 

Φίλτρο λαδιού 9456203 Φίλτρο λαδιού 1043147 

Φίλτρο Καμπίνας 132766080 Φίλτρο Καμπίνας 1662253 

Φίλτρο Βενζίνης 1606288 Φίλτρο Βενζίνης 3964918 

Μπουζί 32017048 Μπουζί 1335367 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

9400831349 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

1000156 

Tακάκια φρένων εμπρός  77362216 Tακάκια φρένων εμπρός  1360303 

Τακάκια φρένων πίσω 71752985 Τακάκια φρένων πίσω 1360303 

 

15.Fiat Strada ΚΗΗ2058                                                           16.Ford Ranger ΚΗΗ2005 

Aρ.Πλαισίου: ΖΦΑ17800007211890 

Aρ. Κινητήρα: 223A9000 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:WPOLMBE108W7883

88 

Aρ. Κινητήρα: WL 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  55193849 Φίλτρο αέρος  1449296 

Φίλτρο λαδιού 55197218 Φίλτρο λαδιού 1449182 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Πετρελαίου 77363600 Φίλτρο Πετρελαίου 4962893 

Μπουζί - Μπουζί - 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

- Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

1449040 

Tακάκια φρένων εμπρός  - Tακάκια φρένων εμπρός  4118745 

Τακάκια φρένων πίσω - Σιαγώνες πίσω 1356600 
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17. Ford Ranger ΚΗΗ2006                                                         18. Toyota Hillux KHH6590 

Aρ.Πλαισίου:WFOLMBE108W7771
78 

Aρ. Κινητήρα: WL 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
AHTDR22G005527068 

Aρ. Κινητήρα: 2KD-FTV 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  1449296 Φίλτρο αέρος  17801-0C010 

Φίλτρο λαδιού 1449182 Φίλτρο λαδιού 90915-20001 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας 87139-02020 

Φίλτρο Πετρελαίου 4962893 Φίλτρο Πετρελαίου 23390-01010 

Μπουζί - Μπουζί - 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

1449040 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

13505-0L010 

Tακάκια φρένων εμπρός  4118745 Tακάκια φρένων εμπρός  O14465-0K240 

Σιαγώνες πίσω 1356600 Σιαγώνες πίσω 53200-60Α51 

 

19. Toyota Hillux KHH6591                                                        20. Toyota Hillux KHH6592 

Aρ.Πλαισίου: 
AHTDR22G005527104 

Aρ. Κινητήρα: 2KD-FTV 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
AHTDR22G805527349  

Aρ. Κινητήρα: 2KD-FTV 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  17801-0C010 Φίλτρο αέρος  17801-0C010 

Φίλτρο λαδιού 90915-20001 Φίλτρο λαδιού 90915-20001 

Φίλτρο Καμπίνας 87139-02020 Φίλτρο Καμπίνας 87139-02020 

Φίλτρο Πετρελαίου 23390-01010 Φίλτρο Πετρελαίου 23390-01010 

Μπουζί - Μπουζί - 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

13505-0L010 Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

13505-0L010 

Tακάκια φρένων εμπρός  O14465-0K240 Tακάκια φρένων εμπρός  O14465-0K240 

Σιαγώνες πίσω 53200-60Α51 Σιαγώνες πίσω 53200-60Α51 

 

21.Toyota Hillux KHH6593 

Aρ.Πλαισίου: 
AHTDR22G705527259 

Aρ. Κινητήρα: 2KD-FTV 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  17801-0C010 

Φίλτρο λαδιού 90915-20001 

Φίλτρο Καμπίνας 87139-02020 

Φίλτρο Πετρελαίου 23390-01010 

Μπουζί - 

Σετ χρονισμού και εξ. ιμάντας air 
condition 

13505-0L010 

Tακάκια φρένων εμπρός  O14465-0K240 

Σιαγώνες πίσω 53200-60Α51 
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ΤΜΗΜΑ 2 - Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-Λεωφορεία 

 

1. Mercedes ( Φορτηγό) KHI7151                               2. FIAT-IVECO ( Φορτηγό) KHH 6589 

Aρ.Πλαισίου: 
WDB67521315441824 

Aρ. Κινητήρα: OM3161 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1VM030254388 

Aρ. Κινητήρα: F4AE3681E 

Part Number 

Γνήσιου 

 Φίλτρο αέρος  A0020947304  Φίλτρο αέρος  42558096 

Φίλτρο λαδιού A3661800809 Φίλτρο λαδιού 2992242 

Φίλτρο Πετρελαίου A0010926101 Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004313615 Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004662804 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 

 

3. FIAT-IVECO ( Φορτηγό)  KHH 6596            4. FIAT-IVECO ( Λεωφορείο ) KHI 7227                               

Aρ.Πλαισίου: 
WJMA1VSH404339673 

Aρ. Κινητήρα: F3AE3681D 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: ZCFC5090005538586 

Aρ. Κινητήρα: SOFM814043S  

Part Number 

Γνήσιου 

 Φίλτρο αέρος  41270082  Φίλτρο αέρος  1903669 

Φίλτρο λαδιού 2992544 Φίλτρο λαδιού 1903628 

Φίλτρο Πετρελαίου 2995711 Φίλτρο Πετρελαίου 2992300 

Φίλτρο Καμπίνας 504024890 Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 Ιμάντας 500368902 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 1902137 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 

 

5. FIAT-IVECO ( Λεωφορείο ) KHI 7228          6. Opel Movano ( Λεωφορείο ) KHH 1908 

Aρ.Πλαισίου:ZCFA1AF1102443776 

Aρ. Κινητήρα: F4AE0681DC 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: Aρ. Κινητήρα:  Part Number 

Γνήσιου 

 Φίλτρο αέρος  42471161  Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού 2992242 Φίλτρο λαδιού Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Ιμάντας 500387660 Ιμάντας Συμβατό 

 

7. Mercedes ( Aπορ/φόρο) KHI 3772                 8. FIAT-IVECO  ( Aπορ/φόρο) KHH 7140                             

Aρ.Πλαισίου: 
WDB6534541K070818 

Aρ. Κινητήρα: O4401LA 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA71VJ102653523 

Aρ. Κινητήρα: F4AFE611E*C 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  A0030944204  Φίλτρο αέρος  DR 5238OVB 

Φίλτρο λαδιού A4411800009 Φίλτρο λαδιού W950/26 
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Φίλτρο Πετρελαίου A0000901451 Φίλτρο Πετρελαίου WK950/21 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293795 Φίλτρο Ξηραντήρα  TB1374X 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004660604 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK950/19 

 

9. Mercedes ( Aπορ/φόρο)  KHH 7789                 10. Mercedes ( Aπορ/φόρο)  KHH 1925                      

Aρ.Πλαισίου: 
WDB65602415710478 

Aρ. Κινητήρα: OM442AI/1 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: WDB950036IK734292 

Aρ. Κινητήρα: OM501LAIII/1 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  A0030941504 Φίλτρο αέρος  A0040940204 

Φίλτρο λαδιού A4411800109 Φίλτρο λαδιού A5411800209 

Φίλτρο Πετρελαίου A0000901451 Φίλτρο Πετρελαίου A5410900151 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695 Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004300969 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004660604 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004662804 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) A0000900751 

 

11. Mercedes ( Aπορ/φόρο) KHH 7136                   12.  Mercedes ( Aπορ/φόρο) KHH 1926                       

Aρ.Πλαισίου:WDB6524471K007850  

Aρ. Κινητήρα: OM44210/1 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
WDB9500361K734978 

Aρ. Κινητήρα: OM501LAIII/1 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  A0030944204 Φίλτρο αέρος  A0040940204 

Φίλτρο λαδιού A441800009 Φίλτρο λαδιού A5411800209 

Φίλτρο Πετρελαίου A0000901451 Φίλτρο Πετρελαίου A5410900852 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695 Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004309815 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004660604 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004662804 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) A0000902051 

 

13. Mercedes ( Aπορ/φόρο)  KHH 2059                           14. IVECO ( Aπορ/φόρο) KHH 2019                       

Aρ.Πλαισίου: 
WDB65441715535044 

Aρ. Κινητήρα: OM-441I/1 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
ZCFA1LG0302538299 

Aρ. Κινητήρα: F4AE3681B 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  A0030944204 Φίλτρο αέρος  42554488 

Φίλτρο λαδιού A4011800009 Φίλτρο λαδιού 2992242 

Φίλτρο Πετρελαίου A0000901451 Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695 Φίλτρο Ξηραντήρα  42555511 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 2992662 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό 
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15. Daimler Chrysler ( Aπορ/φόρο)  KHI 7950             16. IVECO ( Aπορ/φόρο)  KHH 2082                                

Aρ.Πλαισίου: WDB9320031L09284 

Aρ. Κινητήρα: OM501LAIII/15 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
ZCFA1VM1302535121 

Aρ. Κινητήρα: F4AE3681A 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  A0030947004 Φίλτρο αέρος  42554489 

Φίλτρο λαδιού A5411800009 Φίλτρο λαδιού 2992242 

Φίλτρο Πετρελαίου A0004771302 Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 

Φίλτρο Καμπίνας A0030949004 Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695 Φίλτρο Ξηραντήρα  42555511 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A6625530103 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) A6624700369 Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 

 

17. IVECO ( Aπορ/φόρο) KHH 6594                             18. IVECO ( Aπορ/φόρο) KHH 6595                       

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1VJ0402617323 

Aρ. Κινητήρα:  F4AE3681D 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1VJ0402617324 

Aρ. Κινητήρα: F4AE3681D 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  42558096 Φίλτρο αέρος  42558096 

Φίλτρο λαδιού 2992242 Φίλτρο λαδιού 2992242 

Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) ΚΑΖΑΝΑΚΙ Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) ΚΑΖΑΝΑΚΙ 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 

 

19. IVECO (Επικαθήμενο) KHO 8935     20. IVECO (Επικαθήμενο) KHH 1987 

Aρ.Πλαισίου: 
WJMS3TSS00C055587 

Aρ. Κινητήρα: FIAT821042L 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 

WJMS3TSS40C226119 

Aρ. Κινητήρα: F3BE3681D-S 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  41272534 Φίλτρο αέρος  41270082 

Φίλτρο λαδιού 1903629 Φίλτρο λαδιού 2992544 

Φίλτρο Πετρελαίου 1907640 Φίλτρο Πετρελαίου 2995711 

Φίλτρο Καμπίνας 3799020 Φίλτρο Καμπίνας 504024890 

Φίλτρο Ξηραντήρα  1907612 Φίλτρο Ξηραντήρα  42561242 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

 

 

21. Renault (Επικαθήμενο) KHO 8791                 22. IVECO (Επικαθήμενο) KHO 8936     

Aρ.Πλαισίου:VF633KVC000100070 

Aρ. Κινητήρα: MIDR062356 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 
WJMS3TSS00C055527 

Aρ. Κινητήρα: FIAT821042L  

Part Number 

Γνήσιου 
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Φίλτρο αέρος  Συμβατό Φίλτρο αέρος  41272534 

Φίλτρο λαδιού 5010550600 Φίλτρο λαδιού 1903629 

Φίλτρο Πετρελαίου 5000686589 Φίλτρο Πετρελαίου 1907640 

Φίλτρο Καμπίνας 5001825943 Φίλτρο Καμπίνας 3799020 

Φίλτρο Ξηραντήρα  5010422397 Φίλτρο Ξηραντήρα  1907612 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

 

23. Mercedes ( Καδοπλυντήριο)  ME 98828        24. FIAT-IVECO ( Φορτηγό) KHI 7902                                             

Aρ.Πλαισίου:WDB9702771K519266 

Aρ. Κινητήρα:90691500156244 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 

WJMA1VNH404331407 

Aρ. Κινητήρα: F2BE3681C 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  A0030949604 Φίλτρο αέρος  2996126 

Φίλτρο λαδιού A0001801709 Φίλτρο λαδιού 2992544 

Φίλτρο Πετρελαίου A000901551 Φίλτρο Πετρελαίου 2991585 

Φίλτρο Καμπίνας A9738350147 Φίλτρο Καμπίνας 2995964 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695 Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 1902137 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 

 

25. FIAT-IVECO ( Φορτηγό) KHI 7903                    26. DAF  ( Aπορ/φόρο) KHI 7914                                    

 

    27. DAF  ( Aπορ/φόρο) KHO 7907                                   

Aρ.Πλαισίου:XLRAEL3700L446552  

Aρ. Κινητήρα: PX-7186H1 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  1686587 

Φίλτρο λαδιού 1399494 

Φίλτρο Πετρελαίου 1399760 

Φίλτρο Καμπίνας 1950784 

Φίλτρο Ξηραντήρα  Συμβατό 

Aρ.Πλαισίου:WJMA1VNH40433216

5 

Aρ. Κινητήρα: F2BE3681C 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:XLRAEL3700L446642 

Aρ. Κινητήρα: PX-7186H1  

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  2996126 Φίλτρο αέρος  1686587 

Φίλτρο λαδιού 2992544 Φίλτρο λαδιού 1399494 

Φίλτρο Πετρελαίου 2991585 Φίλτρο Πετρελαίου 1399760 

Φίλτρο Καμπίνας 2995964 Φίλτρο Καμπίνας 1950784 

Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 Φίλτρο Ξηραντήρα  Συμβατό 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 1902137 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό 
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Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό 

 

ΤΜΗΜΑ 3 - Μηχανήματα έργου-Αγροτικά Μηχανήματα 

 

1. ZETOR 6340 (Γ. Ελκυστήρας) AM 65509   2. CASE JXU105 (Γ. Ελκυστήρας) AM 67763                                                

Aρ.Πλαισίου: P634012196D 

Aρ. Κινητήρα: 062078 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: Z9JL18905 

Aρ. Κινητήρα:703456 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  Συμβατό Φίλτρο αέρος  P608533 

Φίλτρο λαδιού Συμβατό Φίλτρο λαδιού OP626/6 

Φίλτρο Πετρελαίου WL7036 Φίλτρο Πετρελαίου WK-8044 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

 

3. CLAAS456 (Γ. Ελκυστήρας) AM 64730   4. ISOLI IVECO FIAT (Καλαθοφόρο) ME 76482 

 

5.MAN (Καλαθοφόρο) ME 96432                               6. NISSAN (Καλαθοφόρο) ME 134918 

Aρ.Πλαισίου:WVML02D324G06009

1  

Aρ. Κινητήρα: 08862435582361 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 2060364  (MHX/TOΣ) 

VWASXTF24G7195781(OXHMATOΣ) 

Aρ. Κινητήρα: 016604  (OXHMATOΣ) 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  CH-1110 Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού OP-626 Φίλτρο λαδιού Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου WDK-725 Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο υδραυλικού  (Kαλαθιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (Kαλαθιού) Συμβατό 

 

7. NISSAN  (Καλαθοφόρο) ME 134917                 8. HANGSCA (Περονοφόρο) ME 123526 

Aρ.Πλαισίου: 2060363 (MHX/TOΣ) 

VWASXTF24G7196141(OXHMATOΣ) 

Aρ. Κινητήρα: 017075 (OXHMATOΣ) 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:080413234/R9300804114

60 

Aρ. Κινητήρα: 4JG2-348648 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  Συμβατό Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Aρ.Πλαισίου:3640989 

Aρ. Κινητήρα: CD4045T850206 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:ZCFC4070002129075 

Aρ. Κινητήρα: 37611886910 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  Συμβατό Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού LFP-4836 Φίλτρο λαδιού OP-594 

Φίλτρο Πετρελαίου P-551424 Φίλτρο Πετρελαίου MF-110 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) - Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

  Φίλτρο υδραυλικού  (Kαλαθιού) Συμβατό 
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Φίλτρο λαδιού Συμβατό Φίλτρο λαδιού Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο υδραυλικού  (Kαλαθιού) Συμβατό Iμάντας ( ένας για όλα) Συμβατό 

 

9. JCB 3CX-4 (Eκσκαφέας) ME 54083               10. JCB 3CXSM4T (Eκσκαφέας)  ME 83395                     

Aρ.Πλαισίου: 418544 

Aρ. Κινητήρα: U656870Y 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου:SLP3CXTS5E0952184 

Aρ. Κινητήρα:RG38086#U1704261 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  Συμβατό Φίλτρο αέρος  C-15300 

Φίλτρο λαδιού Συμβατό Φίλτρο λαδιού Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου 1796 Φίλτρο Πετρελαίου 2656201 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας XC-323 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 51196 

Iμάντας ( ένας για όλα) Συμβατό Iμάντας ( ένας για όλα) Συμβατό 

 

 

 11. KOMATSU WB 93R-2 (Eκσκαφέας)         12. DULEVO 3000 REVOLUTION ME 134914 

Aρ.Πλαισίου: FKJ93F21174 

Aρ. Κινητήρα: 02141 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: FKJ93F21174 

Aρ. Κινητήρα: 02141 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  FC-418 Φίλτρο αέρος  C11 103/2 

Φίλτρο λαδιού W-87 Φίλτρο λαδιού W811/80 

Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου WK812 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) - 

Iμάντας ( ένας για όλα) Συμβατό 

 

13. MATHIEU (Σάρωθρο) ME 134952               14. DULEVO 850 (Σάρωθρο) ME 133678 

Aρ.Πλαισίου: 
VF9UE6R21GT607103/32103 

Aρ. Κινητήρα: 60D02054 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 850DK00183-

ZA9850DK000C38183 

Aρ. Κινητήρα: 8L5562 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος Συμβατό Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού W950/7 Φίλτρο λαδιού Συμβατό 

Φίλτρο κάδου 00U5889 Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

 

15.ELGIN (Σάρωθρο) ME 76481                 16. BOBCAT 753 (Φορτωτής) ME 83452 

Aρ.Πλαισίου: G2045D Part Number Aρ.Πλαισίου:516222315 Part Number 
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Aρ. Κινητήρα:361027 Γνήσιου Aρ. Κινητήρα:VU4015 Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  CH-1231K Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού Συμβατό Φίλτρο λαδιού Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό 

Φίλτρο Καμπίνας Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

  Iμάντας ( ένας για όλα) Συμβατό 

 

17. FAUN FRISCH F155 (Ισοπεδωτής) ΜΕ 49214   18. KOMATSU GD521A-1E ΜΕ 132299               

                       

Ν. Μαγνησία  22 / 05 /2017 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Σαλανίδης Γρηγόρης 

ΔΕ Οδηγών 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Σιωμάδης Σωτήρης 

ΠΕ Βιολόγων 

 

 

     

      

 

Aρ.Πλαισίου:516222315 

Aρ. Κινητήρα:VU4015 

Part Number 

Γνήσιου 

Aρ.Πλαισίου: 3420408 

Aρ. Κινητήρα: 6212547 

Part Number 

Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  Συμβατό Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού Συμβατό Φίλτρο λαδιού Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό Φίλτρο Πετρελαίου Συμβατό 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

Φίλτρο τρικουβέρτου Συμβατό Φίλτρο τρικουβέρτου Συμβατό 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                                       Ν. Μαγνησία  22/05/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρισης και  
Συντήρησης Οχημάτων 

 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Στον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να 
κοστολογηθούν όλες οι καταγεγραμμένες συντηρήσεις των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Δέλτα, που θα προκύψουν στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Για τα οχήματα έχει προβλεφθεί η συντήρηση για δυο (2) φορές το έτος και για τα μηχανήματα έργου 
και αγροτικά μηχανήματα τρείς (3) φορές το έτος, βάσει των απαιτήσεων λειτουργίας τους. 

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν 
προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά. 

Α/Α Περιγραφή τμημάτων Ενδεικτική 

δαπάνη 
ανταλλακτικών 

τμήματος 

χωρίς Φ.Π.Α 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

εργασιών 

τμήματος 

χωρίς Φ.Π.Α 

Συνολική 

ενδεικτική 

δαπάνη 

τμήματος 

χωρίς Φ.Π.Α 

1.  Επιβατικά,  ημιφορτηγά 
(μη ανατρεπόμενα) 

7.927,00€ 2.460,00€ 10.387,00€ 

2.  Απορριμματοφόρα -
Φορτηγά-Λεωφορεία 

12.595,00€ 3.289,00€ 15.884,00€ 

3.  Μηχανήματα έργου-
Αγροτικά Μηχανήματα 

8.297,00€ 2.674,00€ 10.971,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 28.819,00€ 8.423,00€ 37.242,00€ 

Φ.Π.Α 24% 6.916,56€ 2.021,52€ 8.938,08€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.735,56€ 10.444,52€ 46.180,08€ 

ΚΩΔ. NUTS EL 522 

(CPV: 34300000-0) Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους.   

(CPV: 50000000-0) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου 
εξοπλισμού.  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός κατανέμεται σε τρία τμήματα ανάλογα με το είδος του οχήματος  ως κάτωθι: 

Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των 
ειδών (ανταλλακτικών και εργασιών) και ποσοτήτων ενός ή περισσότερων τμημάτων του ενδεικτικού 

Ελληνική   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-

2018» 

                  Προϋπολογισμός: 46.180,08€ 
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προϋπολογισμού, σε καμία όπως περίπτωση για μέρος των ειδών και ποσοτήτων ενός τμήματος. 
Προσφορές για μέρος των ποσοτήτων ή των ειδών ενός τμήματος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες (αριθμητικώς και 
ολογράφως) για τη συνολική  δαπάνη ενδεικτικών εργασιών ανά τμήμα και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τη 
συνολική δαπάνη ανταλλακτικών ανά τμήμα στο οποίο διαγωνίζονται. 

Μειοδότης θα χαρακτηρισθεί αυτός που θα προσφέρει τα μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης τα οποία θα 
οδηγούν και στην χαμηλότερη συνολικά τιμή. 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και εργασίες. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - Επιβατικά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) 

Α
/
Α 

Περιγραφή 

ανταλλακτικού 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Α/Α 
οχήματος 

Ποσότητα 

 

 

 

 

Κόστος 

ανταλλακτικού 
(€) 

 

 

Συνολικό 

κόστος 

ανταλλακτικών 
(€) 

 

Κόστος 

εργασίας 

αντικατ/σης 
(€) 

 

Συνολικό 

κόστος 

εργασιών 

αντικατ/σης 
(€) 

 

Συνολικό 

κόστος 

ανταλλακτικώ 

ν και 

εργασιών (€) 

 

1.  Φίλτρο αέρος τεμ. 1,2,3,4,5,
6,7,9,11,
12,14,15,

16,17 

28 15,00 420,00 5,00 140,00 560,00 

2.  Φίλτρο αέρος τεμ. 13,8,10,1
8,19,20,2

1 

14 25,00 350,00 5,00 70,00 420,00 

3.  Φίλτρο 

λαδιού* 

τεμ. 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,1
0,11,12,1
3,14,15,1
6,17,18,1
9,20,21 

42 10,00 420,00 15,00* 630,00 1.050,00 

4.  Φίλτρο 
καμπίνας 

τεμ. 1,2,3,7,9,
13,14 

14 11,00 154,00 5,00 70,00 224,00 

5.  Φίλτρο 
καμπίνας 

τεμ. 9,10,18,1
9,20,21 

12 25,00 300,00 5,00 60,00 360,00 

6.  Φίλτρο 

Βενζίνης 

 

τεμ. 1,10,13 6 15,00 90,00 5,00 30,00 120,00 

7.  Φίλτρο 

Βενζίνης 

 

τεμ. 2,3,4,5,6,
7,8,14 

16 25,00 400,00 5,00 80,00 480,00 

8.  Φίλτρο 

πετρελαίου 

τεμ. 11,12,15,
16,17,18,
19,20,21 

18 13,00 234,00 5,00 90,00 324,00 

9.  Μπουζί  Σετ 2,4,5,6,7,
13, 

12 20,00 240,00 15,00 180,00 420,00 

10.  Μπουζί  Σετ 1 2 32,00 64,00 15,00 30,00 94,00 

11.  Μπουζί  Σετ 3,14 4 55,00 220,00 15,00 60,00 280,00 

12.  Μπουζί  Σετ 8,9,10 6 95,00 570,00 15,00 90,00 660,00 

13.  Σετ χρονισμού 
και 

Σετ 4,5,6,9 4 25,00 100,00 15,00 60,00 160,00 
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Εξωτερικοί 
ιμάντες 

δυναμό-air 
condition 

14.  Σετ χρονισμού 
και 

Εξωτερικοί 
ιμάντες 

δυναμό-air 
condition 

Σετ 1,2,7,8,1
0,13,18,1
9,20,21 

10 120,00 1200,00 15,00 150,00 1350,00 

15.  Σετ χρονισμού 
και 

Εξωτερικοί 
ιμάντες 

δυναμό-air 
condition 

Σετ 3,10,11,1
2,14,16,1

7 

7 220,00 1540,00 15,00 105,00 1645,00 

16.  Τακάκια 

φρένων 

εμπρός 

Σετ 1,2,7,8,1
0,11,12,1

6,17 

9 30,00 270,00 15,00 135,00 405,00 

17.  Τακάκια 

φρένων 

εμπρός 

Σετ 4,5,6,9,1
3 

5 35,00 175,00 15,00 75,00 250,00 

18.  Τακάκια 

φρένων 

εμπρός 

Σετ 3,8,14,18
,19,20,21 

7 60,00 420,00 15,00 105,00 525,00 

19.  Τακάκια 

φρένων 

πίσω 

Σετ 2,7,8,10,
11,12,13, 

7 25,00 175,00 15,00 105,00 280,00 

20.  Τακάκια 

φρένων 

πίσω 

Σετ 3,4,5,6,1
4,9 

6 40,00 240,00 15,00 90,00 330,00 

21.  Σιαγώνες πίσω Σετ 1,16,17 3 35,00 105,00 15,00 45,00 150,00 

22.  Σιαγώνες πίσω Σετ 18,19,20,
21 

4 60,00 240,00 15,00 60,00 300,00 

 

Σύνολο σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 7.927,00  2.460,00 10.387,00 

 

*Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού. 

Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 – Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-Λεωφορεία 

Α/Α Περιγραφή 

ανταλλακτικ
ού 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Α/Α 
οχήματος 

Ποσότ
ητα 

 

 

 

 

Κόστος 

ανταλλακτικ
ού (€) 

 

 

Συνολικό 

κόστος 

ανταλλακτικών 
(€) 

 

Κόστος 

εργασίας 

αντικατ/σης 
(€) 

 

Συνολικό 

κόστος 

εργασιών 

αντικατ/σης (€) 

 

Συνολικό 

κόστος 

ανταλλακτικώ 

ν και 

εργασιών (€) 
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1.  Φίλτρο 
αέρος 

Τεμ. 1,2,3,7,8,9,
11,14,16,1
7,18,24,25,

26,27 

30 65,00 1.950,00 8,00 240,00 2.190,00 

 

2.  Φίλτρο 
αέρος 

Τεμ. 10,12,13,1
5,23 

10 110,00 1.100,00 8,00 80,00 1.180,00 

3.  Φίλτρο 
αέρος 

Τεμ. 19,20,21,2
2 

8 75,00 600,00 8,00 64,00 664,00 

4.  Φίλτρο 

λαδιού* 

Τεμ. 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14,1
5,16,17,18,
23,24,25,2

6,27 

23 15,00 345,00 19,00* 437,00 782,00 

5.  Φίλτρο 

λαδιού* 

Τεμ. 19**,20**,2
1**,22** 

16 25,00 400,00 19,00* 304,00 704,00 

6.  Φίλτρο  

Πετρελαίου 

Τεμ. 1,2,3,7,9,1
0,11,12,13,
14,15,16, 
17,18,23, 

24,25,26,2
7 

38 15,00 570,00 8,00 304,00 874,00 

7.  Φίλτρο  

Πετρελαίου 

Τεμ. 8,19**,20**
,21**,22** 

18 45,00 810,00 8,00 144,00 954,00 

8.  Φίλτρο 

Ξηραντήρα 

Τεμ. 7,9,10,11,1
2,13,14,15,
16,17,18,2

3, 26,27 

28 40,00 1.120,00 8,00 224,00 1.344,00 

9.  Φίλτρο 

Ξηραντήρα 

Τεμ. 19**,20**,2
1**,22** 

16 30,00 480,00 8,00 128,00 608,00 

10.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 

(Τιμονιού) 

Τεμ. 7,8,9,10,11
,12,13,14,1
5,16,19,20,
21,22,23,2

6,27 

34 25,00 850,00 8,00 272,00 1.122,00 

11.  Φίλτρο  

Πετρελαίου 

(Νεροπαγίδα
) 

Τεμ. 7,9,10,11,1
2,13,14,15,
16,17,18,2

3, 26,27 

28 65,00 1.820,00 8,00 224,00 2.044,00 

12.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 4,5,6,7,11,
13,14,16,2

3, 26,27 

22 24,00 528,00 8,00 176,00 704,00 

13.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 15 2 200,00 400,00 8,00 16,00 416,00 

14.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 3,8,10,12, 
19,20,21,2

2, 24,25 

18 30,00 540,00 8,00 144,00 684,00 

15.  Φίλτρο 

Ξηραντήρα 

Τεμ. 1,2,3,8,24,
25 

12 20,00 240,00 8,00 96,00 336,00 

16.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 

(Τιμονιού) 

Τεμ. 1,3, 24,25 8 10,00 80,00 8,00 64,00 144,00 

17. 4 Φίλτρο  

Πετρελαίου 

(νεροπαγίδα

Τεμ. 1,2,3,8,24,
25 

12 15,00 180,00 8,00 96,00 276,00 
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) 

18.  Ιμάντας Τεμ. 4,5,6 6 35,00 210,00 30,00 180,00 390,00 

19.  Φίλτρο 
αέρος 

Τεμ. 4,5,6 6 50,00 300,00 8,00 48,00 348,00 

20.  Φίλτρο  

Πετρελαίου 

Τεμ. 4,5,6 6 12,00 72,00 8,00 48,00 120,00 

 

Σύνολο σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 12.595,00  3.289,00 15.884,00 

*Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού. 

Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 

** Τα οχήματα αυτά αποτελούνται από τον τράκτορα και το κοντέινερ με δυο ξεχωριστούς κινητήρες και 

έτσι τα αναλώσιμα ανταλλακτικά που απαιτούνται είναι ×2. 

 

ΤΜΗΜΑ 3 - Μηχανήματα έργου-Αγροτικά Μηχανήματα 

 
Α/Α 

Περιγραφή 

ανταλλακτικ
ού 

Μονάδα 

Μέτρη-
σης 

Α/Α 
οχήματος 

Ποσότητα 

 

 

 

 

Κόστος 

ανταλλακτικού 
(€) 

 

 

Συνολικό 

κόστος 

ανταλλακτικών 
(€) 

 

Κόστος 

εργασίας 

αντικατ/σης (€) 

 

Συνολικό 

κόστος 

εργασιών 

αντικατ/σης (€) 

 

Συνολικό 

κόστος 

ανταλλακτικώ 

ν και 

εργασιών (€) 

 

1.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 

(Τιμονιού) 

Τεμ. 4,5,15 9 13,00 117,00 8,00 72,00 189,00 

2.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 12,15 6 13,00 78,00 8,00 48,00 126,00 

3.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 15 2 22,00 44,00 8,00 16,00 60,00 

4.  Φίλτρο 
αέρος 

Τεμ. 4,5,8,9,1
0,11,14,1

5,16 

27 40,00 1.080,00 8,00 216,00 1.296,00 

5.  Φίλτρο 

λαδιού* 

Τεμ. 4,5,8,9,1
0,11,14,1

5,16 

27 12,00 324,00 19,00* 513,00 837,00 

6.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  

(καλαθιού) 

Τεμ. 4,5,6,7 12 60,00 720,00 8,00 96,00 816,00 

7.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 4,5 6 10,00 60,00 8,00 48,00 108,00 

8.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  

( Τιμονιού) 

Τεμ. 6,7,8,9,1
0,11,13,1

4,16 

27 16,00 432,00 8,00 216,00 648,00 

9.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 9,10,11  9 24,00 216,00 8,00 72,00 288,00 

10.  Ιμάντας 
(ένας για 

όλα ) 

Τεμ. 8,9,10,11
,16 

15 35,00 525,00 8,00 120,00 645,00 

11.  Φίλτρο 
αέρος 

Τεμ. 17,18 6 125,00 750,00 8,00 48,00 798,00 

12.  Φίλτρο Τεμ. 1,2,3,6,7, 27 17,00 459,00 19,00* 513,00 972,00 
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λαδιού* 12,13,17,
18 

13.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 8,9,10,11
,14,16 

18 12,00 216,00 8,00 144,00 360,00 

14.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 17,18 6 90,00 540,00 8,00 48,00 588,00 

15.  Φίλτρο  

τρικουβέρτο
υ 

Τεμ. 17,18 6 25,00 150,00 8,00 48,00 198,00 

16.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  

(Τιμονιού) 

 

Τεμ. 17,18 6 30,00 180,00 8,00 48,00 228,00 

17.  Φίλτρο 
αέρος 

Τεμ. 1,2,3,6,7,
12,13 

 

21 60,00 1.260,00 8,00 168,00 1.428,00 

18.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 1,2,3,6,7,
13 

18 12,00 216,00 8,00 144,00 360,00 

19.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  

(Τιμονιού) 

Τεμ. 1,2,3 9 30,00 270,00 8,00 72,00 342,00 

20.  Φίλτρο 
κάδου 

Τεμ. 13 3 220,00 660,00 8,00 24,00 684,00 

 

Σύνολο σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 8.297,00  2.674,00 10.971,00 

*Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού. 

Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 

                                   

Ν. Μαγνησία  22 / 05 /2017 
 
        Ο Συντάξας                                                                               Ο Αν. Προϊστάμενος 
  Αν. Προϊστάμενος Τμ.                                                                   Δ/νσης Καθαριότητας 
 Συντ.& Διαχ. Οχημάτων  
 
   Σαλανίδης Γρηγόρης Σιωμάδης Σωτήρης 
         ΔΕ Οδηγών                                                                                    ΠΕ Βιολόγων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τμήμα Διαχείρισης και  

Συντήρησης Οχημάτων 

 

 

 

 

    ΓΕΝΙΚΗ,  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας- διάρκεια της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων θα διενεργηθεί από 
το Δήμο Δέλτα η προμήθεια των απαραίτητων  ανταλλακτικών και αναλώσιμων με την τοποθέτηση τους 
για την ετήσια ή βάση χιλιομέτρων, προληπτική συντήρηση από εξωτερικά συνεργεία για το σύνολο των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα καθώς και των μηχανικών μερών τους για την χρονική 
περίοδο ενός έτους κατά τα έτη 2017-2018. 

Η δαπάνη για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα 2017-2018», 
έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 46.180,08€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% 

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

περισσότερα τμήματα (1, 2, 3) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών 

(ανταλλακτικών και εργασιών) και ποσοτήτων του κάθε Τμήματος.  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί 
να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της διακήρυξης και θα έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο από την 
υπογραφή της. 

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

 

Άρθρο 3ο : Εγγυήσεις (Συμμετοχής – Καλής εκτέλεσης- καλής λειτουργίας) 

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ (37.242,00 € 
Χ 2% = 744,84). Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά αφορά σε ένα ή περισσότερα τμήματα του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού η εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το προαναφερθέν 2% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (εκτός ΦΠΑ) εκάστου τμήματος. Αναλυτικότερα τα ποσά εγγύησης 
συμμετοχής ανά τμήμα διαμορφώνονται ως εξής: 

- €   207,74 για το τμήμα 1 

- €   317,68 για το τμήμα 2 

 

ΘΕΜΑ:  «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-

2018» 

                  Προϋπολογισμός: 46.180,08€ 

 

Ελληνική   
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- €   219,42 για το τμήμα 3 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης 

της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης 

των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό 

της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή δύναται να 

αποδεσμευτεί τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του συμβατικού αντικειμένου που 

παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που πιθανόν να ανακύψουν στα υπό 

προμήθεια ανταλλακτικά ή για των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από ελλιπείς εργασίες τοποθέτησης 

των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία ορίζεται σε τουλάχιστον 

ένα έτος από την συντήρηση του εκάστοτε οχήματος, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ελλαττωματικού ανταλλακτικού που θα τοποθετηθεί επί του οχήματος ή μηχανήματος και 

προκύψει δυσλειτουργία, η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει αφού παραβιάζει του όρους της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 4ο  : Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

 

Άρθρο 5ο  : Υπεργολαβία 

Καθώς πρόκειται για σύμβαση η οποία περιλαμβάνει εργασίες τοποθέτησης πέραν τις προμήθειας των 
ανταλλακτικών, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί οι εργασίες συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
να εκτελούνται απ’ ευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρ. 78 
του ν.4412/2016. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η ανάθεση εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της σύμβασης 
σε υπεργολάβους. 

 

Άρθρο 6ο  : Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

 

Άρθρο 7ο  : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Ο Δήμος Δέλτα μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην διακήρυξη και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

 

Άρθρο 8ο : Τρόπος Πληρωμής  

Η προσφερόμενη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, είναι σταθερή και αμετάβλητη και περιλαμβάνει αφ’ ενός το κόστος του 
ανταλλακτικού και αφ’ ετέρου το κόστος των εργασιών αντικατάστασής του και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η τιμολόγηση των εργασιών και των απαραίτητων ανταλλακτικών θα γίνεται τμηματικά, ανά όχημα, με την 
ολοκλήρωση της τακτικής συντήρησης από τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου που τιμολογήθηκε. 

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα των ανταλλακτικών και των εργασιών τοποθέτησής 
τους. 

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

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών, την έκδοση των τιμολογίων του αναδόχου, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία 
του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή όπως ορίζεται από 
τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107). 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού και την παροχή των εργασιών 
τοποθέτησης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

 

Άρθρο 9ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις  

Δεδομένου ότι ο σκοπός της ανάθεσης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης είναι η τακτική συντήρηση των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα, καθίσταται σαφές ότι η εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου προϋποθέτει τόσο την προμήθεια των ανταλλακτικών – υλικών όσο και την 
τοποθέτησή τους στο εκάστοτε όχημα (μικτή σύμβαση). Σε ότι αφορά στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
θα εφαρμοστούν συνδυαστικά οι διατάξεις του ν.4412/2016 που διέπουν την προμήθεια αγαθών και την 
παροχή υπηρεσιών. 

Προμήθεια ανταλλακτικών: 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο 
άρθρο 11 της παρούσας.  

 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 





 

Σελίδα 59 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

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

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

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

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

 

Εργασίες τοποθέτησης: 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ως κύρωση, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου εκτελεστεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή το 50% του χρόνου ολοκλήρωσης κάθε τακτικής συντήρησης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών (εργασίες τοποθέτησης) που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

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

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

Άρθρο 10ο : Διοικητικές  προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 11 (Χρόνος ολοκλήρωσης των συντηρήσεων 
– χρόνος παράδοσης υλικών), 13 (Απόρριψη συμβατικών υλικών και παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 

Άρθρο 11ο : Χρόνος ολοκλήρωσης των συντηρήσεων – χρόνος παράδοσης υλικών 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν έργο προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και πρέπει να 
ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες ( καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, 
μεταφορές προσωπικού, ΑΜΕΑ κλπ.) επιβάλλεται οι χρόνοι των απαιτούμενων εργασιών να είναι πολύ 
μικροί. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της τακτικής συντήρησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημερολογιακές 
ημέρες από την επόμενη της εισαγωγής των οχημάτων στο συνεργείο και της παραγγελίας των 
ανταλλακτικών. Εξαιρούνται περιπτώσεις που είναι αδύνατο να τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα 
(π.χ. λόγω έλλειψης ανταλλακτικών από το ελεύθερο εμπόριο) σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης και 
Διαχείρισης Οχημάτων. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα αφορούν την συγκεκριμένη συντήρηση και θα παραγγέλνονται κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα 
πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται από τον ανάδοχο πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του 
μηχανικού μέρους που συντηρείται. Η επιτροπή παραλαβής, θα ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα και τη 
συμφωνία αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση. 

Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την συντήρηση, οφείλει να παραδίδει στην Υπηρεσία (γραφείο 
κίνησης) τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς 
τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ). 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του 
αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα αποδεικνύεται σε 
κάθε περίπτωση επί ποινή αποκλεισμού πως διαθέτουν τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
α) EN ISO 9001:2008 για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων, β) EN ISO 14001:2004 
περιβαλλοντικής διαχείρισης για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων, ή ισοδύναμα. 

Τα οχήματα – μηχανήματα έργου  θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται με ευθύνη και έξοδα του 
αναδόχου (καύσιμα και προσωπικό) στους χώρους στάθμευσής τους στην Δημοτική ενότητα που ανήκουν. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή του 
στο Δήμο. 

Είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, με το πέρας της τακτικής συντήρησης, να ενημερώνει και να σφραγίζει το 
βιβλίο του οχήματος ή μηχανήματος έργου, που τηρείται εντός του, καταγράφοντας τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, την ημερομηνία αντικατάστασης τους και την επόμενη τακτική συντήρηση. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ανταλλακτικών και εργασιών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων. 

 

Άρθρο 12ο : Παραλαβή ανταλλακτικών και εργασιών τοποθέτησης 

Δεδομένου του μικτού χαρακτήρα της σύμβασης (προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες τοποθέτησης 
αυτών) και σύμφωνα με την με αρ.15696/ΕΑΛ/ΕΑ/20-06-2017 Γνωμοδότηση της ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. στο στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης σκόπιμο είναι να εφαρμοστούν συνδυαστικά οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. 
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Η παραλαβή των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση των οχημάτων θα γίνεται από 
επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

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

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερόμενων ειδών, να στέλνει αυτά κατά 
την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη 
των προμηθευτών. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα 
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Οι δαπάνες αντικατάστασης-επανατοποθέτησης του νέου ανταλλακτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών τοποθέτησης γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 

 

Άρθρο 13ο: Εγγυημένη λειτουργία 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας των υπό προμήθεια ανταλλακτικών η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη του ενός έτους από την ημερομηνία τοποθέτησής τους στο υπό συντήρηση όχημα, ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας 
να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανταλλακτικό το οποίο τοποθέτησε με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Άρθρο 14ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών και παραδοτέων – αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης  κάποιας εργασίας τοποθέτησης, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες 
(επανατοποθέτηση του ανταλλακτικού), που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν επανατοποθετήσει τα ανταλλακτικά μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 
έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
Ν. Μαγνησία  22 / 05 /2017 

 
Ο Συντάξας                                                                               Ο Αν. Προϊστάμενος 

Αν. Προϊστάμενος Τμ.                                                                   Δ/νσης Καθαριότητας 
Συντ.& Διαχ. Οχημάτων 

 
Σαλανίδης Γρηγόρης Σιωμάδης Σωτήρης 

ΔΕ Οδηγών                                                                                    ΠΕ Βιολόγων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6071 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13, ΣΙΝΔΟΣ, 57400 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤ 
- Τηλέφωνο: 2313.300.520 
- Ηλ. ταχυδρομείο: e.samara@dimosdelta.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dimosdelta.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-
2018  -  CPV: 50000000-5 και 34300000-0 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΜΙΚΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ) 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[8/28916/29-9-2017] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 

 

Η ως άνω δήλωση θα αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή με παραπομπές - οδηγίες 
συμπλήρωσης προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ        Αρ. πρωτ. .......... 
                    

(ΣΧΕΔΙΟ) 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

2017-2018 

Στη Σίνδο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  ...-....-2018 ημέρα ............... και ώρα ........ ...... οι 
κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 
1. Φωτόπουλος Θ. Ευθύμιος Δήμαρχος και νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Δέλτα και 
2. ................................... κάτοχος του υπ’ αριθμ. ……………….. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «...............................», Δ/νση ................................, ΤΚ ...................., τηλ. 
..............., ΑΦΜ ................., Δ.Ο.Υ. ....................., στην οποία ανατέθηκε η τακτική συντήρηση των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργού του Δήμου Δέλτα 2017-2018 και συγκεκριμένα το Τμήμα …… με την 
υπ΄αριθ. ....../2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν 
και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου Δέλτα, α) την 
προμήθεια των ανταλλακτικών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και περιλαμβάνονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό (Τμήμα………….), στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην από …/…/…. προσφορά 
του αναδόχου, και β) τις εργασίες τοποθέτησης των ανταλλακτικών αυτών στα αντίστοιχα οχήματα. Η 
συνολική συμβατική αξία ορίζεται σε …………….. € (ήτοι ………….. € με το Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.20.6263.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2017 και τον αντίστοιχο έτους 2018, α/α ΑΑΥ 
……../2017. CPV 34300000-0 και 50000000-5. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους – 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Αναλυτικά τα είδη είναι τα εξής: 

ΤΜΗΜΑ 1 – Επιβατικά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) 

Α
/
Α 

Περιγραφή 
ανταλλακτικού 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Α/Α 
οχήματος 

Ποσότητα 
 
 
 
 

Κόστος 
ανταλλακτικού 

(€) 
 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικών 
(€) 

 

Κόστος 
εργασίας 

αντικατ/σης 
(€) 

 

Συνολικό 
κόστος 

εργασιών 
αντικατ/σης 

(€) 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικώ 
ν και 

εργασιών (€) 
 

23.  Φίλτρο αέρος τεμ. 1,2,3,4,5,6
,7,9,11,12,
14,15,16,1

7 

28    140,00 560,00 

24.  Φίλτρο αέρος τεμ. 13,8,10,18
,19,20,21 

14    70,00 420,00 

25.  Φίλτρο 
λαδιού* 

τεμ. 1,2,3,4,5,6
,7,8,9,10,1
1,12,13,14
,15,16,17,
18,19,20,2

1 

42   * 630,00 1.050,00 

26.  Φίλτρο 
καμπίνας 

τεμ. 1,2,3,7,9,1
3,14 

14    70,00 224,00 
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27.  Φίλτρο 
καμπίνας 

τεμ. 9,10,18,19
,20,21 

12    60,00 360,00 

28.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

 

τεμ. 1,10,13 6    30,00 120,00 

29.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

 

τεμ. 2,3,4,5,6,7
,8,14 

16    80,00 480,00 

30.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

τεμ. 11,12,15,1
6,17,18,19

,20,21 

18    90,00 324,00 

31.  Μπουζί  Σετ 2,4,5,6,7,1
3, 

12    180,00 420,00 

32.  Μπουζί  Σετ 1 2    30,00 94,00 

33.  Μπουζί  Σετ 3,14 4    60,00 280,00 

34.  Μπουζί  Σετ 8,9,10 6    90,00 660,00 

35.  Σετ χρονισμού 
και 

Εξωτερικοί 
ιμάντες δυναμό-

air condition 

Σετ 4,5,6,9 4    60,00 160,00 

36.  Σετ χρονισμού 
και 

Εξωτερικοί 
ιμάντες δυναμό-

air condition 

Σετ 1,2,7,8,10,
13,18,19,2

0,21 

10    150,00 1350,00 

37.  Σετ χρονισμού 
και 

Εξωτερικοί 
ιμάντες δυναμό-

air condition 

Σετ 3,10,11,12
,14,16,17 

7    105,00 1645,00 

38.  Τακάκια 
φρένων 
εμπρός 

Σετ 1,2,7,8,10,
11,12,16,1

7 

9    135,00 405,00 

39.  Τακάκια 
φρένων 
εμπρός 

Σετ 4,5,6,9,13 5    75,00 250,00 

40.  Τακάκια 
φρένων 
εμπρός 

Σετ 3,8,14,18,
19,20,21 

7    105,00 525,00 

41.  Τακάκια 
φρένων 

πίσω 

Σετ 2,7,8,10,1
1,12,13, 

7    105,00 280,00 

42.  Τακάκια 
φρένων 

πίσω 

Σετ 3,4,5,6,14,
9 

6    90,00 330,00 

43.  Σιαγώνες πίσω Σετ 1,16,17 3    45,00 150,00 

44.  Σιαγώνες πίσω Σετ 18,19,20,2
1 

4    60,00 300,00 

 

Σύνολο σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ     

*Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου 
λαδιού. Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 -  Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-Λεωφορεία 

Α/Α Περιγραφή 
ανταλλακτικο

ύ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Α/Α 
οχήματος 

Ποσότη
τα 

 
 
 
 

Κόστος 
ανταλλακτικο

ύ (€) 
 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικών 
(€) 

 

Κόστος 
εργασίας 

αντικατ/σης 
(€) 

 

Συνολικό 
κόστος 

εργασιών 
αντικατ/σης (€) 

 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικώ 
ν και 

εργασιών (€) 
 

1.  Φίλτρο αέρος Τεμ. 1,2,3,7,8,9,1 30      
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1,14,16,17,1
8,24,25,26,2

7 

2.  Φίλτρο αέρος Τεμ. 10,12,13,15,
23 

10      

3.  Φίλτρο αέρος Τεμ. 19,20,21,22 8      

4.  Φίλτρο 
λαδιού* 

Τεμ. 1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15,1
6,17,18,23,2
4,25,26,27 

23   *   

5.  Φίλτρο 
λαδιού* 

Τεμ. 19**,20**,2
1**,22** 

16   *   

6.  Φίλτρο  
Πετρελαίου 

Τεμ. 1,2,3,7,9,10,
11,12,13,14,

15,16, 
17,18,23, 

24,25,26,27 

38      

7.  Φίλτρο  
Πετρελαίου 

Τεμ. 8,19**,20**
,21**,22** 

18      

8.  Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

Τεμ. 7,9,10,11,12
,13,14,15,16

,17,18,23, 
26,27 

28      

9.  Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

Τεμ. 19**,20**,2
1**,22** 

16      

10.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

Τεμ. 7,8,9,10,11,
12,13,14,15,
16,19,20,21,
22,23,26,27 

34      

11.  Φίλτρο  
Πετρελαίου 

(Νεροπαγίδα) 

Τεμ. 7,9,10,11,12
,13,14,15,16

,17,18,23, 
26,27 

28      

12.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 4,5,6,7,11,1
3,14,16,23, 

26,27 

22      

13.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 15 2      

14.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 3,8,10,12, 
19,20,21,22, 

24,25 

18      

15.  Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

Τεμ. 1,2,3,8,24,2
5 

12      

16.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

Τεμ. 1,3, 24,25 8      

17. 4 Φίλτρο  
Πετρελαίου 

(νεροπαγίδα) 

Τεμ. 1,2,3,8,24,2
5 

12      

18.  Ιμάντας Τεμ. 4,5,6 6      

19.  Φίλτρο αέρος Τεμ. 4,5,6 6      

20.  Φίλτρο  
Πετρελαίου 

Τεμ. 4,5,6 6      

 

Σύνολο σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ     

*Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου 
λαδιού. Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 

** Τα οχήματα αυτά αποτελούνται από τον τράκτορα και το κοντέινερ με δυο ξεχωριστούς κινητήρες και 
έτσι τα αναλώσιμα ανταλλακτικά που απαιτούνται είναι ×2. 
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ΤΜΗΜΑ 3 - Μηχανήματα έργου-Αγροτικά Μηχανήματα 

 
Α/Α 

Περιγραφή 
ανταλλακτικο

ύ 

Μονάδα 
Μέτρη-

σης 

Α/Α 
οχήματος 

Ποσότητα 
 
 
 
 

Κόστος 
ανταλλακτικού 

(€) 
 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικών 
(€) 

 

Κόστος 
εργασίας 

αντικατ/σης (€) 
 

Συνολικό 
κόστος 

εργασιών 
αντικατ/σης (€) 

 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικώ 
ν και 

εργασιών (€) 
 

21.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

Τεμ. 4,5,15 9      

22.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 12,15 6      

23.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 15 2      

24.  Φίλτρο αέρος Τεμ. 4,5,8,9,10
,11,14,15,

16 

27      

25.  Φίλτρο 
λαδιού* 

Τεμ. 4,5,8,9,10
,11,14,15,

16 

27   *   

26.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  
(καλαθιού) 

Τεμ. 4,5,6,7 12      

27.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 4,5 6      

28.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  
( Τιμονιού) 

Τεμ. 6,7,8,9,10
,11,13,14,

16 

27      

29.  Φίλτρο 
καμπίνας 

Τεμ. 9,10,11  9      

30.  Ιμάντας (ένας 
για όλα ) 

Τεμ. 8,9,10,11,
16 

15      

31.  Φίλτρο αέρος Τεμ. 17,18 6      

32.  Φίλτρο 
λαδιού* 

Τεμ. 1,2,3,6,7,
12,13,17,

18 

27   *   

33.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 8,9,10,11,
14,16 

18      

34.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 17,18 6      

35.  Φίλτρο  
τρικουβέρτου 

Τεμ. 17,18 6      

36.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  
(Τιμονιού) 

 

Τεμ. 17,18 6      

37.  Φίλτρο αέρος Τεμ. 1,2,3,6,7,
12,13 

 

21      

38.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμ. 1,2,3,6,7,
13 

18      

39.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  
(Τιμονιού) 

Τεμ. 1,2,3 9      

40.  Φίλτρο κάδου Τεμ. 13 3      

 

Σύνολο σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ     

*Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου 
λαδιού. Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 

 
Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη.  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας. 
Η σύμβαση θα έχει ετήσια ισχύ από την υπογραφή της. Στην περίπτωση που εξαντληθεί το συμβατικό 
αντικείμενο πριν από την χρονική λήξη της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται λήξασα. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
 

ΆΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 
ΆΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος 
προσκόμισε την υπ’ αρίθμ. ............... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης του 
................................. ύψους ........... €, που καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής 
αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση 
τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή δύναται να αποδεσμευτεί τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που πιθανόν να ανακύψουν στα υπό προμήθεια ανταλλακτικά ή  
των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από ελλιπείς εργασίες τοποθέτησης των ανωτέρω 
ανταλλακτικών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία ορίζεται σε …………. από την 
συντήρηση του εκάστοτε οχήματος, σύμφωνα με την από ……/……/…… υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου η 
οποία περιλαμβάνεται στην τεχνική του προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο 
ανάδοχος προσκόμισε την υπ’ αρίθμ. ............... εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ................................. 
ύψους ........... €, που καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς 
Φ.Π.Α. όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
 

ΆΡΘΡΟ 4: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  
 

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Δήμος Δέλτα μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην διακήρυξη και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

ΆΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η προσφερόμενη τιμή, όπως αυτή θα προκύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, είναι σταθερή και αμετάβλητη και περιλαμβάνει αφ’ ενός το κόστος του 
ανταλλακτικού και αφ’ ετέρου το κόστος των εργασιών αντικατάστασής του και ισχύει για όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η τιμολόγηση των εργασιών και των απαραίτητων ανταλλακτικών θα γίνεται τμηματικά, ανά όχημα, με 
την ολοκλήρωση της τακτικής συντήρησης από τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή του τμήματος του συμβατικού αντικειμένου που τιμολογήθηκε. 

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα των ανταλλακτικών και των εργασιών τοποθέτησής 
τους. 

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

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών, την έκδοση των τιμολογίων του αναδόχου, 
την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την 
Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή όπως 
ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107). 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών και την εκτέλεση 
των εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

 
ΆΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Προμήθεια ανταλλακτικών: 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 11 της παρούσας.  
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

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

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

 

Εργασίες τοποθέτησης: 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ως κύρωση, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από 
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου εκτελεστεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή το 50% του χρόνου ολοκλήρωσης κάθε τακτικής 
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συντήρησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών (εργασίες τοποθέτησης) που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

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

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

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

 
ΆΡΘΡΟ 9: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 10 (Χρόνος ολοκλήρωσης των συντηρήσεων 
– χρόνος παράδοσης υλικών), 12 (Απόρριψη συμβατικών υλικών και παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 
ΆΡΘΡΟ 10:  ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της τακτικής συντήρησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημερολογιακές 
ημέρες από την επόμενη της εισαγωγής των οχημάτων στο συνεργείο και της παραγγελίας των 
ανταλλακτικών. Εξαιρούνται περιπτώσεις που είναι αδύνατο να τηρηθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα 
(π.χ. λόγω έλλειψης ανταλλακτικών από το ελεύθερο εμπόριο) σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης 
και Διαχείρισης Οχημάτων. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα αφορούν την συγκεκριμένη συντήρηση και θα παραγγέλνονται κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα 
πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται από τον ανάδοχο πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του 
μηχανικού μέρους που συντηρείται. Η επιτροπή παραλαβής, θα ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα και τη 
συμφωνία αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση. 

Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την συντήρηση, οφείλει να παραδίδει στην Υπηρεσία (γραφείο 
κίνησης) τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω 
φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, 
κλπ). 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο 
κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή 
του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα 
αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση επί ποινή αποκλεισμού πως διαθέτουν τα αναγκαία πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας α) EN ISO 9001:2008 για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων, β) EN ISO 
14001:2004 περιβαλλοντικής διαχείρισης για εργασίες σχετικές με την συντήρηση οχημάτων, ή 
ισοδύναμα. 

Τα οχήματα – μηχανήματα έργου  θα παραλαμβάνονται και θα παραδίδονται με ευθύνη και έξοδα του 
αναδόχου (καύσιμα και προσωπικό) στους χώρους στάθμευσής τους στην Δημοτική ενότητα που ανήκουν. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή 
του στο Δήμο. 
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Είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, με το πέρας της τακτικής συντήρησης, να ενημερώνει και να σφραγίζει 
το βιβλίο του οχήματος ή μηχανήματος έργου, που τηρείται εντός του, καταγράφοντας τα ανταλλακτικά 
που χρησιμοποιήθηκαν, την ημερομηνία αντικατάστασης τους και την επόμενη τακτική συντήρηση. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ανταλλακτικών και εργασιών που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 
ΆΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Η παραλαβή των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση των οχημάτων θα γίνεται από 
επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει δείγματα των προσφερόμενων ειδών, να στέλνει αυτά 
κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με 
δαπάνη των προμηθευτών. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα 
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 
που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

Οι δαπάνες αντικατάστασης-επανατοποθέτησης του νέου ανταλλακτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών τοποθέτησης γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 
 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας των υπό προμήθεια ανταλλακτικών η οποία ανέρχεται σε 
……………μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής τους στο υπό συντήρηση όχημα, ο ανάδοχος ευθύνεται 
για την καλή λειτουργία τους. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανταλλακτικό το οποίο τοποθέτησε με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στα άρθρα 11 και 13 της παρούσης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
ΆΡΘΡΟ 13: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ– ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

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

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

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

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης  κάποιας εργασίας τοποθέτησης, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες 
(επανατοποθέτηση του ανταλλακτικού), που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν επανατοποθετήσει τα ανταλλακτικά μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 
έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
Η παρούσα συντάχθηκε σε ...........4.......... αντίγραφα και έλαβε ......3..... ο Δήμος Δέλτα και …....1..... ο 
προμηθευτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1. ................................................ 
 

 

2. ................................................ 





 

Σελίδα 84 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
«ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2017-2018 » 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Έδρα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Οδός ………………………………………………………………………. Αριθμός ……………………………………………………………………. 
Τηλέφωνο ………………………………………………………fax ……………………………………………………………………………………… 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ΤΜΗΜΑ 1 

Περιγραφή 
τμήματος 

Ποσοστό 
έκπτωσης για 
τις εργασίες 

του τμήματος 1 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ποσοστό 
έκπτωσης για 
τις εργασίες 

του τμήματος 1 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ποσοστό έκπτωσης 
για τα 

ανταλλακτικά 
του τμήματος 

1 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ποσοστό 
έκπτωσης για τα 

ανταλλακτικά 
του τμήματος 

1 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Επιβατικά,  
ημιφορτηγά (μη 
ανατρεπόμενα) 

    

 
 
ΤΜΗΜΑ 2 

Περιγραφή 
τμήματος 

Ποσοστό 
έκπτωσης για 
τις εργασίες 

του τμήματος 2 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ποσοστό 
έκπτωσης για 
τις εργασίες 

του τμήματος 2 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ποσοστό έκπτωσης 
για τα 

ανταλλακτικά 
του τμήματος 

2 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ποσοστό 
έκπτωσης για τα 

ανταλλακτικά 
του τμήματος 

2 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 Απορριμματοφόρα -
Φορτηγά-Λεωφορεία 

    

 
 
ΤΜΗΜΑ 3 

Περιγραφή 
τμήματος 

Ποσοστό 
έκπτωσης για 
τις εργασίες 

του τμήματος 3 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ποσοστό 
έκπτωσης για 
τις εργασίες 

του τμήματος 3 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ποσοστό έκπτωσης 
για τα 

ανταλλακτικά 
του τμήματος 

3 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ποσοστό 
έκπτωσης για τα 

ανταλλακτικά 
του τμήματος 

3 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 Μηχανήματα έργου-
Αγροτικά 
Μηχανήματα 

    

 
 
Χρόνος ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες από ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού. 

 
Ημερομηνία, ……../……../…… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 (σφραγίδα+υπογραφή) 




