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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ KAI ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ANAΛΩΣΙΜΩΝ) 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»  

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ KAI 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ANAΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», συνολικού 

προϋπολογισμού 103.757,63 € με το Φ.Π.Α. 24% με τους κάτωθι όρους: 
 



 

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 92321) 

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

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 Δημάρχου 
521/7600/13-05-2020 (ΑΔΑ 6ΜΔ9Ω9Ι-0ΝΑ), με υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και 
Οικονομικών ως διατάκτης δαπανών του Δήμου Δέλτα. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με 

http://www.dimosdelta.gr/


 

Κ.Α.: 02.20.6671.003 και  02.20.6671.001 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Δέλτα και τις αντίστοιχες έτους 2021. Χρηματοδότηση:  Ίδιοι 
πόροι – Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ελαστικών επίσωτρων, συσσωρευτών αναλωσίμων 
ανταλλακτικών μικροεπισκευών καθώς και αναλωσίμων ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης για 
τα  συνολικά εβδομήντα εννέα (79) οχήματα - μηχανήματα έργου και αγροτικά μηχανήματα σε 
κίνηση. 
 
Στην τιμή προσφοράς για τα ελαστικά επίσωτρα θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση 
και η ζυγοστάθμιση, καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή (κόστος 
εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών κλπ). 
Για τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και τους συσσωρευτές στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται, 
η προμήθεια και η μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα, καθώς και όλες οι 
επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή.  
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34350000-5, 31430000-9, 31211300-1, 31520000-7, 31610000-5, 
34320000-6, 34300000-0. 
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 54.740,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 13.137,60 €, 
ήτοι σύνολο με ΦΠΑ 67.877,60 € 
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 10.950,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 2.628,00 €, ήτοι 
σύνολο με ΦΠΑ 13.578,00 € 
ΤΜΗΜΑ 3: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 7.734,50 € 
πλέον ΦΠΑ 24% 1.856,28 €, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ 9.590,78 € 
ΤΜΗΜΑ 4: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 10.251,00 
€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.460,25 €, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ 12.711,24 € 
 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 
αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων του κάθε Τμήματος (1,2,3,4). 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 103.757,62 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 83.675,50  ΦΠΑ : € 20.082,12). 
 
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. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται 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,   

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” 

του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. 

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

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

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, 

του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 133/Α’/2018) 

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’ αριθ.: 1265/17329/16-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Δέλτα για τον ορισμό 

Αντιδημάρχων Δήμου Δέλτα και τη Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων 
- Την υπ’ αριθμ. 222, 223/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης Π/Υ έτους 2020 

η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1719 και 69237/23-01-20 απόφαση του Συντονιστή 
Α.Δ.Μ.Θ. 

- Την υπ’ αριθ. 521/7600/13-05-2020, απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΜΔ9Ω9Ι-0ΝΑ) με 
υπογράφοντα τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών ως διατάκτης δαπανών του 
Δήμου Δέλτα με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση των δαπάνης και διατέθηκε η 
πίστωση και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. 
του Δήμου Δέλτα α/α 289/2020 

- την υπ’ αριθ. 88/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΗΟΩ9Ι-ΗΓ0) με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι και συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

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. 

 
03-06-2020 

03-06-2020 
8:00 π.μ. 

17-06-2020 
17:00 μ.μ. 

 

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 23/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.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 καταχωρηθούν  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: 92321 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και την Απόφαση Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 2879/2018/02.03.2018 (ΦΕΚ 879/13.03.2018 τεύχος Β’) στις 
εφημερίδες:  

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 

 ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

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 ► Προμήθεια 
ελαστικών επίσωτρων  και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου 
Δέλτα. 

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://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimosdelta.gr/


 

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: 

1. η προκήρυξη 

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

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

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης του 
ΤΕΥΔ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. απόφαση 3/2018: «Ειδικά θέματα 
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» και 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)”), το έντυπο συλλογής 
στοιχείων εκπαιδευομένου και οι οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων Οικονομικών Φορέων. 

5. 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. 

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. 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

2.1.4 Γλώσσα 

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

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

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

έγγραφο. 

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

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

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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 καταληκτική 
ημερομηνία  υποβολής προσφορών, 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, τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

3. 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,  ήτοι ποσού χιλίων 
εξακοσίων εβδομήτα τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτού (1.673,51 ευρώ)για το σύνολο των 
Τμημάτων του Διαγωνισμού.  

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 - ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται 
στο ποσό των χιλίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.094,80 €).  
 
Για το Τμήμα 2 - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων δέκα εννέα ευρώ (219,00 €) 
 
Για το Τμήμα 3 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα εννέα 
λεπτών (154,69 €). 
 
Για το Τμήμα 4 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πέντε ευρώ και δύο λεπτών (205,02 €). 
 



 

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, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

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) 
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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

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

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

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 



 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

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

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης και συγκεκριμένα: 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ» οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμα αυτών 
ως προς την εμπορία και επισκευή ελαστικών. 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ» ΚΑΙ 4 «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για δραστηριότητες ανάλογες με το αντικείμενο των 
συγκεκριμένων τμημάτων 

 



 

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 της 
παραγράφου 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 ΤΕΥΔ 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 μορφή αρχείων τύπου XML και PDF είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Καθώς η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 
από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων 
με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.promitheus.gov.gr  παρέχεται η δυνατότητα 
πρόσβασης στην πλατφόρμα  «Promitheus ESPDint» και αναρτώνται  οδηγίες για την 
ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΤΕΥΔ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

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 παραγράφου 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 υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

http://www.eaadhsy.gr/
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εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016. 

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

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. 

                                                           
1 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.   



 

- Συνεταιρισμοί: Όλα ταμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- Λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων: όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 
 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 (περιπτώσεις α’ και β’)  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 που να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν 
και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, από τον προσωρινό 
ανάδοχο, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

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 εταίρων και του προσωπικού. 
-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.): των ομόρρυθμων εταίρων και του προσωπικού. 
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε., Ι.Κ.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν. 
-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.): για το προσωπικό που απασχολούν. 

Επιπρόσθετα: 
Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου στην οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο 
των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης η επιχείρηση. 
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Για την παράγραφο 2.2.3.2 (περίπτωση γ’) της παρούσας πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

γ) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του,  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. 



 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 
Μητρώου /Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’ και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’ καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 
δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού  
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 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. 

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

 

Β.3. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο ΤΜΗΜΑ  1 προσκομίζουν: 

- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο ως προς την εμπορία και επισκευή ελαστικών 

- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο ως ανωτέρω 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στα ΤΜΗΜΑΤΑ 3 και 4 προσκομίζουν:  

- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για δραστηριότητες ανάλογες με το 
αντικείμενο των συγκεκριμένων τμημάτων 

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης  εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 
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.  

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. 

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 τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (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. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

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)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, 
εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης 
δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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 , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς.. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

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 τις διατάξεις του άρθρου 
11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί 
από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

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 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ(eΤΕΥΔ) το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
του άρθρου 2.2.3 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρου 2.2.4 και 2.2.5 (κατά περίπτωση). 
 
Το eΤ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ Επίσης υπάρχουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο 
www.promitheus.gov.gr οδηγίες – και πληροφορίες στο υπομενού «Promitheus ESPDint – 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ» αναφορικά με το eΤΕΥΔ. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/


 

 
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΤΕΥΔ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 
να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν 
την υπηρεσία eΤΕΥΔ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα 
συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία  του ΕΣΗΔΗΣ 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δημιουργούν το eΤΕΥΔ απ’ την αρχή (επιλέγοντας την  
εκδοχή «regulated v.2»), να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να 
το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Επισημαίνεται ότι καθώς η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια 
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα 
(ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, έχουν αναρτηθεί 
τρία (3) διαφορετικά e-ΤΕΥΔ. Ένα για το ΤΜΗΜΑ 1, ένα για το ΤΜΗΜΑ 2 και ένα για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 
3 και 4. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν το/τα αντίστοιχο/α κατά περίπτωση 
eΤΕΥΔ. 

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. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 
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 επί ποινή αποκλεισμού: 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/


 

-  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περιπτώσεις 
αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των ελαστικών, ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την 
τοποθέτηση των ελαστικών χωρίς επιπλέον χρέωση.  
 

- Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, του κατασκευαστή των προσφορόμενων 
ελαστικών (στην περίπτωση που ο προσφέρον δεν είναι και ο κατασκευαστής). 
 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή ή 
τον προσφέροντα ότι η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών αποτελεί επιλογή ευρωπαϊκού, 
ιαπωνικού ή αμερικάνικου κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή 
μηχανημάτων. 
 

- Πρόσφατο (ήτοι του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς) 
αποδεικτικό περισυλλογής παλαιών ελαστικών του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 
οικονομικού φορέα. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι πρόσφατης κατασκευής-
παραγωγής (τελευταίο εξαμήνου από την ημερομηνία παράδοσής τους στο Δήμο), θα 
τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας στη θέση λειτουργίας τους  και ότι θα 
φέρουν πιστοποιητικό CE. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα ανταλλακτικά – αναλώσιμα (τακτικής συντήρησης) ) 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 ποιότητάς ( όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα ). 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι πρόσφατης κατασκευής-
παραγωγής (τελευταίο εξαμήνου από την ημερομηνία παράδοσής τους στο Δήμο), θα 
τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας στη θέση λειτουργίας τους  και ότι θα 
φέρουν πιστοποιητικό CE. 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (1 ή 2 ή 3 ή 4): 

- η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής 
στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη. Στο ειδικό τεύχος 
τεχνικής περιγραφής θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές 
των προσφερόμενων προϊόντων και η μάρκα αυτών. 

- η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τους οι σχετικούς καταλόγους με τις 
τεχνικές περιγραφές των προς προμήθεια υλικών (prospectus) και ό,τι άλλο κρίνεται 
απαραίτητο για την ορθότερη αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών 
φορέων. 

- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι  εγγυώνται την καλή λειτουργία των 
προσφερόμεων ειδών για ένα (1) έτους τουλάχιστον, που θα ισχύει από την ημερομηνία 
παραλαβή τους από τον Δήμο για τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και για τα ελαστικά από 
την ημερομηνία τοποθέτησης τους στο όχημα. Θα δηλώνεται επίσης ότι σε περίπτωση 
που υλικά στα οποία η πρόωρη φθορά είναι αναιτιολόγητη, θα αντικαθίστανται από τον 
ανάδοχο χωρίς περαιτέρω χρέωση και όχι σε μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν των δύο 
εργάσιμων ημερών. 



 

 
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, ήτοι την τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι 
της διακήρυξης. 

Η τιμή των προς προμήθεια υλικών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά 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. 

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 χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 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. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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



 

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  23/06/2020 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  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 



 

οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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

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

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

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

 

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, δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.6.2. 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 , κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 



 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 

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

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

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

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 
2.2.4 έως 2.2.5 (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.  

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 την παράγραφο 2.2.4 – 2.2.5  της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου. 

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 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα 



 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 
 

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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 πράξης 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 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.  

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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


 

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 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν 
κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 

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

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

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

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



 

εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

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

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

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

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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



 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 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, 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. 

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 

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

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

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 



 

προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 
συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.2.6.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016. 

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  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


 

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. 

 

 



 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των 
υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

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

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

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 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. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. 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. 

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, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 



 

Ν.4412/16, επιβάλλεται 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. 

5.3 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 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ 
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη 



 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών επίσωτρων θα πραγματοποιείται με την 
προσχώρηση του υπηρεσιακού οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου σε διάστημα που δεν 
πρέπει να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος ή 
μηχανήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των ελαστικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση των ελαστικών (χωρίς επιπλέον χρέωση). 
Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας). Θα 
διενεργείται ποσοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την 
παραλαβή-τοποθέτηση θα παρίσταται ο οδηγός – χειριστής του εκάστοτε οχήματος ή 
μηχανήματος.  

Όλοι οι συσσωρευτές θα παραδίδονται έτοιμοι προς λειτουργία, με τα υγρά τους (ανοικτού 
τύπου) και την αρχική τους φόρτιση 

Η παράδοση των ποσοτήτων των συσσωρευτών και των αναλώσιμων ανταλλακτικών, θα γίνει 
στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα στη Ν. Μαγνησία, με παράδοση όλων των ειδών, για να 
καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων το αργότερο 
σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την αποστολή έγγραφης εντολής του Τμήματος. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IV της παρούσας (σχέδιο 
σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

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



 

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

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

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

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

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

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. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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



 

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

6.4  Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου 

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

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 



 

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 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2020 

 

 
 
 
 
 
 
              Θέμα: « Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και 
                         διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων)      

                για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα » 
  
             Προϋπολογισμός: 103.757,62€ 
                

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρούσα μελέτη, ο Δήμος Δέλτα πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των απαραίτητων 
ελαστικών και  αναλώσιμων ανταλλακτικών, για τα  συνολικά εβδομήντα εννέα (79) οχήματα - 
μηχανήματα έργου και αγροτικά μηχανήματα σε κίνηση ( πλήρη λειτουργία και όχι παροπλισμένα 
), διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού για μια ή περισσότερες ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και με κριτήριο 
κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), εφόσον το 
προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει για το σύνολο των ειδών 
και ποσοτήτων ανά Ομάδα, σε καμία όμως περίπτωση για μέρος των ειδών και ποσοτήτων αυτού. 
Προσφορές οι οποίες δεν θα πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Η προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών, κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του 
στόλου, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους καθώς και για την ασφάλεια των οδηγών – 
χειριστών τους και προβλέφθηκαν για την ετήσια, βάσει χιλιομέτρων ή βάσει ωρών λειτουργίας ( 
για τα μηχανήματα ) προληπτική συντήρηση, για το σύνολο των οχημάτων, μηχανημάτων έργου 
και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα.  
Επίσης η προμήθεια ελαστικών επισώτρων απαιτείται, για την κίνηση – λειτουργία των 
υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έννομη 
κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο (Κ.Ο.Κ), καθώς και η ασφάλεια των οδηγών – χειριστών τους. 
Τέλος προβλέφθηκε και η προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων ανταλλακτικών, όπου απαιτούνται 
για τις ανάγκες μικροεπισκευών και αντικατάστασης λόγω φθοράς από διαρκή χρήση ή τέλους 
ζωής (Lh). 



 

 Τα ελαστικά επίσωτρα, αναλώσιμα ανταλλακτικά και οι συσσωρευτές, θα είναι άριστης 
ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), με τα ανάλογα πιστοποιητικά ISO ή CE. Η 
παράδοση όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, 
στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας και των ελαστικών η παραλαβή και η τοποθέτηση 
τους, θα πραγματοποιείται με την προσχώρηση του υπηρεσιακού οχήματος ή μηχανήματος στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου, όπου στα παραπάνω θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας). 
Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος του Δήμου, για την αντικατάσταση των 
ελαστικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την 
τοποθέτηση των ελαστικών (χωρίς επιπλέον χρέωση). 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Δέλτα διαθέτει πλέον το απαιτούμενο προσωπικό ( πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού μέσω της 3Κ/2018 ειδικότητας μηχανοτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη οχημάτων) για την 
εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών προληπτικής συντήρησης και μικροεπισκευών που 
απαιτούνται.  
Παρακάτω επισυνάπτονται τρείς πίνακες ανά κατηγορία οχημάτων, με όλα τα οχήματα και τα 
μηχανήματα που απαιτείται η προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών και ελαστικών, έτσι ώστε 
να υπάρχει ασφάλεια και να εξυπηρετούνται οι δημότες, βάσει του εβδομαδιαίου 
προγραμματισμού. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Επιβατικά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Επιβατικό 
DAIHATSU 

TERIOS 
ΚΗΟ 8823 04/10/2000 JDAJ100G000558909 HC816474 

2. Επιβατικό 
HYUNDAI 
MATRIX 

KHI 4717 23/04/2003 KMHPM81CP2V075638 G4ED2337815 

3. Επιβατικό 

FORD 
TOURNEO 
CONNECT 

KHI 7814 09/01/2007 WF0J2X2TPJ5R28138 CEYPAJ 

4. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1941 26/05/2009 ΤΜΒΒΗ25J593104428 BZG 

5. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1942 26/05/2009 TMBBH25J993104464 BZG 

6. Επιβατικό SKODA FABIA ΚΗΗ1943 26/05/2009 TMBB25J093104367 BZG 

7. Επιβατικό 
HYUNDAI 
MATRIX 

ΚΗΙ4715 14/04/2003 KMHPM81CP2U075669 G4ED2338687 

8. Επιβατικό CITROEN C3 KHH2081 31/03/2011 VF7SC8FPOAW5266066 8F01 

9. Επιβατικό SUZUKI SX4 KHH2080 28/03/2011 TSMEYB21S00490767 M16A 

10. Επιβατικό 
SEAT 

CORDOBA 
ΚΗΗ6493 28/03/2000 VSSZZZ6KZYR073335 AKK0906012 

11. Επιβατικό FIAT PUNTO KHH 8185 12/07/2018 ZFA1990000P353576 330A1000  

12. Επιβατικό FIAT PUNTO KHH 7039 12/07/2018 ZFA1990000P353591 330A1000 

13. Επιβατικό FIAT PUNTO KHH 7038 12/07/2018 ZFA1990000P353589 330A1000 

14. Επιβατικό FIAT PUNTO KHH 7037 12/07/2018 ZFA1990000P353771 330A1000 

15. Επιβατικό 
NISSAN 
PULSAR 

ΚΗΗ 8442  16/10/2018 VSKDDAC13UO128693 HRAZ 

16. Ημιφορτηγό 
NISSAN 

NAVARA 
ΚΗΗ 8181 31/05/2018 VSKCTND23U0097618 YS23 

17. Ημιφορτηγό 
NISSAN 

NAVARA 
KHH 7178 31/05/2018 VSKCTND23U0097735 YS23 



 

18. Ημιφορτηγό 
NISSAN 

NAVARA 
KHH 7180 31/05/2018 VSKCTND23U0097376 YS23 

19. Ημιφορτηγό 
NISSAN 

NAVARA 
ΚΗΗ 7179 31/05/2018 VSKCTND23U0097674 YS23 

20. Ημιφορτηγό FIAT DOBLO KHH7031 11/07/2018 ZFA26300006J84750 940C1000 

21. Ημιφορτηγό FIAT DOBLO KHH7032 11/07/2018 ZFA26300006J84899 940C1000 

22. Ημιφορτηγό FIAT FIORINO ΚΗΗ 7033 11/07/2018 ZFA22500006J01144 330A1000 

23. Ημιφορτηγό FIAT FIORINO KHH 7034 11/07/2018 ZFA22500006J00623 330A1000 

24. Ημιφορτηγό FIAT FIORINO ΚΗΗ 7035 11/07/2018 FA22500006J00934 330A1000 

25. Ημιφορτηγό 
TRANSPORTΕR   

WV 
KHI4460 03/06/2005 WV1ZZZ70ZTHO31730 AAZ 

26. Ημιφορτηγό 
TRANSPORTΕR   

WV 
KHI7152 08/06/2005 WV2ZZZ70ZSHO24948 AAB 

27. Ημιφορτηγό FIAT  DUCATO KHI 3800 04/07/2002 ΖΦΑ24400007082292 RFL 

28. Ημιφορτηγό 
FORD 

TRANSIT 
ΚΗΗ2060 06/04/2005 WFOUXXTTPU5034901 EYPA 

29. Ημιφορτηγό FIAT STRADA ΚΗΗ2058 31/08/2010 ΖΦΑ17800007211890 2223Α9000 

30. Ημιφορτηγό FORD RANGER ΚΗΗ2005 17/12/2009 WPOLMBE108W788388 WL 

31. Ημιφορτηγό FORD RANGER ΚΗΗ2006 17/12/2009 WFOLMBE108W777178 WL 

32. Ημιφορτηγό 
ΤΟΥΟΤΑ 
HILLUX 

KHH6591 30/12/2013 AHTDR22G005527104 2KD-FTV 

33. Ημιφορτηγό 
ΤΟΥΟΤΑ 
HILLUX 

KHH6593 30/12/2013 AHTDR22G705527259 2KD-FTV 

34. Ημιφορτηγό FIAT FIORINO KHH 7036 11/07/2018 ZFA22500006J00763 330A1000 

35. Επιβατικό 
CITROEN 

BERLINGO 
KHH7151 08/04/2003 VF7GJKFWB93006754 KFW10FSE54131262 

 
 

Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-Λεωφορεία 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Φορτηγό MERCEDES KHI7151 08/06/2005 WDB67521315441824 OM3161 

2. Φορτηγό FIAT-IVECO ΚΗΗ6589 30/12/2013 ZCFA1VM030254388 F4AE3681E 

3. 
φορτηγό με 

γερανό 
FIAT-IVECO KHH6596 16/01/2014 WJMA1VSH404339673 F3AE3681D 

4. 
Λεωφορείο 

Mini bus 
IVECO - FIAT KHI 7227 04/01/2006 ZCFC5090005538586 SOFM814043S 

5. Λεωφορείο IVECO - FIAT KHI 7228 04/01/2006 ZCFA1AF1102443776 F4AE0681DC 

6. 
Λεωφορείο 

Mini bus 
OPEL 

MOVANO 
ΚΗΗ 1908 16/12/2008 VN1N9D1L640243278 G90A6 

7. Απορ/φόρο MERCEDES  ΚΗΙ 3772 26/03/2002 WDB6534541K070818 O4401LA 

8. Απορ/φόρο IVECO - FIAT ΚΗΗ 7140 28/06/2016 ZCFA71VJ102653523 F4AFE611E*C 

9. Απορ/φόρο 
MERCEDES  

ATEGO 
KHH 8454 19/11/2018 WDB96700710159963 OM934LA.6- 

10. Απορ/φόρο MERCEDES ΚΗΗ1925 30/09/2002 WDB9500361K734292 OM501LAIII/1 



 

11. Απορ/φόρο MERCEDES KHI7136 22/09/2005 WDB6524471K007850 OM44210/1 

12. Απορ/φόρο MERCEDES ΚΗΗ1926 30/09/2002 WDB9500361K734978 OM501LAIII/1 

13. Απορ/φόρο IVECO ΚΗΗ2019 30/03/2010 ZCFA1LG0302538299 F4AE3681B 

14. Απορ/φόρο 
DAIMLER 
CHRYSLER 

ΚΗΙ7950 28/02/2008 WDB9320031L09284 OM501LAIII/15 

15. Απορ/φόρο IVECO ΚΗΗ2082 07/04/2011 ZCFA1VM1302535121 F4AE3681A 

16. Απορ/φόρο IVECO ΚΗΗ6594 31/12/2013 ZCFA1VJ0402617323 F4AE3681D 

17. Απορ/φόρο IVECO ΚΗΗ6595 31/12/2013 ZCFA1VJ0402617324 F4AE3681D 

18. 
Ελκυστήρας 

(ΦΙΧ – 
Επικ.) 

IVECO - 
ΜΑGIRUS 

ΚΗΗ1987 12/10/2009 WJMS3TSS40C226119 F3BE3681D-S 

19. Απορ/φόρο DAF LF ΚΗΟ 7907 01/01/2016 XLRAEL3700L446552 PX-7 186H1 

20. Απορ/φόρο DAF LF ΚΗΙ 7914 01/01/2016 XLRAEL3700L446642 PX-7 186H1 

21. Φορτηγό FIAT-IVECO ΚΗΙ7903 28/01/2016 WJMA1VNH404332165 F2BE3681C 

22. Φορτηγό FIAT-IVECO ΚΗΙ7902 28/01/2016 WJMA1VNH404331407 F2BE3681C 

23. 
Ελκυστήρας 

(ΦΙΧ – 
Επικ.) 

RENAULT KHO8791 18/05/2020 VF633KVC000100070 MIDR062356 

 

Μηχανήματα Έργου-Αγροτικά Μηχανήματα 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡ. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Kαλαθοφόρο ΜΑΝ ΜΕ 96432 ΙΧ 05/04/2007 WVML02D324G060091  D0826GF 

2. 
Kαλαθοφόρο NISSAN ME 134918 21/12/2016 

2060364 (MHX/TOΣ) 
VWASXTF24G7195781 

(OXHMATOΣ) 

016604 
(OXHMATOΣ) 

3. 
Kαλαθοφόρο NISSAN ME 134917 21/12/2016 

2060363 (MHX/TOΣ) 
VWASXTF24G7196141 

(OXHMATOΣ) 

017075 
(OXHMATOΣ) 

4. Περονοφόρο HANGSCA ME123526 18/07/2012 080413234/R930080411460 4JG2B-A 

5. Πολυμηχάνημα JCB  3CX-4 ΜΕ 54083 ΙΧ 07/05/1996 418544 AB5044 

6. 
Πολυμηχάνημα 

JCB  
3CXSM4T 

ME 83395 IX 14/02/2005 SLP3CXTS5E0952184 1104C-44T 

7. Εκσκαφέας - 
φορτωτής 

KOMATSU 
WB 93R-2 

ME 58779 22/03/2000 FKJ93F21174 S4D106-1FA 

8. 
Σάρωθρα 

DULEVO 
3000 

REVOLUTION 

ME 134914 13/12/2016 

ZA9204E510GC38070 
(ΟΧΗΜΑΤΟΣ) 204Ε500070  

(ΜΗΧ/ΤΟΣ) 
05D/3 

9. 
Σάρωθρα 

MATHIEU 
AZURA FLEX 

ME 134952 17/02/2017 VF9UE6R21GT607103/32103 60D/14(R754EV6) 

10. 
Σάρωθρα 

DULEVO 850 
DK 

ME 133678 20/07/2016 
850DK00183-

ZA9850DK000C38183 
V150S-EV1 

11. Φορτωτής BOBCAT 753 ΜΕ 83452 ΙΧ 28/03/2005 516222315 VU2203 (4015) 



 

12. 
Ισοπεδωτής 

FAUN  
FRISCH F155 

ME 49214 ΙΧ 14/09/1998 3420408 F5L413FR 

13. 
Ισοπεδωτής 

KOMATSU 
GD521A-1E 

ME 132299 25/09/2015 G52A-12095 S6D102-1 

14. 
Πολυμηχάνημα 

CATERPILAR 
432 F2 

ME 138341 05/06/2018 CAT0432FCHWP01729 W7N38161 

15. 
Πολυμηχάνημα 

CATERPILAR 
432 F2 

ME 138342 05/06/2018 CAT0432FHHWP01730 W7N38457 

16. 
Πολυμηχάνημα 

CATERPILAR 
444 F2 

ME 138347 05/06/2018 CAT0444FPHWS00538 W7N38328 

17. Καδοπλυντήριο MERCEDES  ME 98828 07/11/2007 WDB9702771K519266 OM904LAIII/2 

18. Γεωργικός 
ελκυστήρας 

CASE JXU  
105 

AM67763 09/01/2014 Z9JL18905 445TA/MLN 

19. Γεωργικός 
ελκυστήρας 

ZETOR 
6340 

AM65509 2006 P634012196D Z7703 

20. Γεωργικός 
ελκυστήρας 

CLAAS 
CELTIS 456 

ΑΜ 64730 07/05/2004 3640989 4045TRT72 

21. Kαλαθοφόρο ISOLI-FIAT ΜΕ 76482 ΙΧ 20/11/2003 ZCFC4070002129075 37611886910 

 

Σίνδος 04/03/2020 

                     ΣΥΝΤΑΞΑΣ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                         O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                             ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
   ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 

          Σαλανίδης Γρηγόρης                                                                  Σιωμάδης Σωτήρης 
            ΔΕ Οδηγών                                                                              ΠΕ Βιολόγων 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2020 

 

 
 
 
 
 
 
              Θέμα: « Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και 
                         διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων)      

                για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα » 
  
             Προϋπολογισμός: 103.757,62€ 
                

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Παρακάτω δίνονται αναλυτικά σε ομάδες, οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επίσωτρων, 
των συσσωρευτών και των ανταλλακτικών ( αναλώσιμου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 



 

υλικού) που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία, του στόλου των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα. 
Ενδεικτικά για την τακτική συντήρηση των επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων, έχει 
προβλεφθεί η προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών για ένα (1) γενικό σέρβις το έτος.  
Για τα απορριμματοφόρα και φορτηγά οχήματα, έχει προβλεφθεί η προμήθεια αναλώσιμων 
ανταλλακτικών για ένα (1) γενικό σέρβις και ένα (1) απλό σέρβις με αντικατάσταση λαδιών 
κινητήρα ( φίλτρο λαδιού ) το έτος.  
Για τα μηχανήματα έργου και αγροτικά μηχανήματα έχει προβλεφθεί η προμήθεια αναλώσιμων 
ανταλλακτικών για ένα (1) γενικό σέρβις το έτος, εκτός από τα ΜΕ134914, ΜΕ134952, ΜΕ132299, 
ΜΕ138341, ΜΕ138342, ΜΕ138347, ΑΜ67763, ΑΜ65509, ΑΜ64730, που λόγω των απαιτήσεων 
συνεχής λειτουργίας τους, απαιτείται γενικό σέρβις δυο (2) φορές το έτος. 
Για τα ελαστικά επίσωτρα, έχει προβλεφθεί η αντικατάσταση τους σε οχήματα και μηχανήματα, 
όπου μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από το Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων, 
επιβάλλεται η αντικατάσταση τους λόγω φθοράς και παλαιότητας. 
Τέλος έχει υπολογιστεί πιθανή αντικατάσταση αναλώσιμων ανταλλακτικών, λόγω φθοράς από 
διαρκή χρήση ή τέλους ζωής (Lh) τους. 
Όλες οι εργασίες τοποθέτησης ( εκτός των ελαστικών επίσωτρων ) τους, θα πραγματοποιηθούν 
από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Δήμου Δέλτα. 
 
 
ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ  
Χαρακτηριστικά : 

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι καινούργια πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, 
σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. 

2. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή πρέπει 
να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία παραγωγής τους η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά. 

3. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 
κλιματολογικές συνθήκες. 

4. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση ¨Ε¨ με βάση την οδηγία 92/23/ΕΟΚ ή τους 
κανονισμούς UN/ECE R54 & ECE R30. (Το παρόν δεν ισχύει για ελαστικά δομικών 
μηχανημάτων, αγροτικών και γενικότερα ελαστικών εκτός δρόμου με ταχύτητα 
>80χλμ/ω). Αυτό αποτελεί τεχνική προδιαγραφή του προσφερόμενου ελαστικού και δεν 
απαιτείται κάποια βεβαίωση.   

5. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων θα πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας 
τουλάχιστον ¨Τ¨ ενώ ο δείκτης φορτίου των φορτηγών αυτοκινήτων – λεωφορείων – 
μηχανημάτων έργου, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι μικρότερος από το φορτίο όπως 
αυτό προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας – χρήσης του οχήματος και από τις οδηγίες 
του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων. 

6. Ο κατασκευαστής των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να 
προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά. Επιπλέον ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001, και ISO 14001 ή ισοδύναμα αυτών, ως προς την 
εμπορία και επισκευή ελαστικών, αντίγραφα των οποίων θα προσκομίσει.  

7. H προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή ευρωπαϊκού, ιαπωνικού ή 
αμερικάνικου κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων. Το 
παρόν θα πιστοποιείται από έγγραφο του κατασκευαστή ή της εταιρίας ελαστικών.  

8. Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εταιρία θα πρέπει να είναι εντεταγμένη στο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 του Ν.2939/2001. 
Απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου (ήτοι του τελευταίου εξαμήνου) αποδεικτικού 
περισυλλογής παλαιών ελαστικών.  



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

 
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  315/70R22.5 (τιμόνι) 6 154/150L 18PR 

2.  315/70R22.5 (διαφορικό) 12 152/148L 18PR 

3.  315/80R22.5 (τιμόνι) 4 156/150L 18PR 

4.  315/80R22.5 (διαφορικό) 12 156/150L 18PR 

5.  245/70R19.5 (τιμόνι) 2 136/134M 16PR 

6.  245/70R19.5 (διαφορικό) 4 136/134M 16PR 

7.  285/70R19.5 (τιμόνι) 4 144/142M 16PR  

8.  285/70R19.5 (διαφορικό) 8 144/142M 16PR  

9.  13R22.5 (τιμόνι) 2 156/150L 18PR 

10.  13R22.5 (διαφορικό) 8 154/151K 18PR 

11.  385/65R22.5 (τιμόνι) 2 160Κ 18PR 

12.  385/65R22.5 (διαφορικό) 8 160J 18PR 

13.  385/65R22.5 pilot συρόμενο 6 160K  18PR 

14.  185/65R14   8 86T  

15.  185/60R14 4 82H  

16.  185/65R15    4 88T  

17.  185/75R16C 8 104/102R  

18.  195/60R16C     4 99/97T  

19.  195/70R15C 8 104/102P 8PR 

20.  205/70R15 4 106/104S 8PR 

21.  205/80R16 4 104T  

22.  215/70R15C 4 106/104S  

23.  225/65R16C 4 112/110R 8PR 

24.  255/70R16      4 111S  

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25.  13.6R28 2 127A8/124B  

26.  700-12 2  12PR 

27.  7.00R12      4 136A5 RADIAL TUBELESS 

28.  340/80-18  
(12.5/80-18) 

 
6 

 
143Α8 12PR 

29.  440/80-28 
(16.9/14-28) 

 
4 156A8 12PR 

30.  10-16.5                                             4 135A3 10PR 

31.  15.5R25  L2/G2 2 160B  

32.  1300/24                                            4 143A8 12PR TL 

 



 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

 Συσσωρευτές 12V ανοικτού ή κλειστού τύπου. 

Οι συσσωρευτές ανοικτού τύπου θα περιέχουν στοιχεία πρωτογενούς μολύβδου (και όχι 

ανακυκλώσιμου), λόγω της καλής ηλεκτροχημικής του συμπεριφοράς, της υψηλής 

ηλεκτροχημικής ισοδυναμίας, της συμβατότητας με τον υδατικό ηλεκτρολύτη όπως 

επίσης και της μεγάλης διάρκειας ζωής που παρουσιάζει, ενώ οι οποιεσδήποτε προσμίξεις τους 

σε αντιμόνιο (Sb) θα είναι χαμηλής περιεκτικότητας με αναλογία από 1 έως 12% (για μειωμένη 

συντήρηση της μπαταρίας). 

Οι αντίστοιχοι συσσωρευτές κλειστού τύπου θα είναι ασβεστίου – ασβεστίου ή τζελ πυριτίου. 

Όλοι οι συσσωρευτές θα παραδίδονται έτοιμοι προς λειτουργία, με τα υγρά τους (ανοικτού 

τύπου) και την αρχική τους φόρτιση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 
Μ×Π×Υ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΜΠΕΡ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – 
CCA(EN) ( ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟ) 

1.  Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου  
Διαστάσεων 518x276x242 
Φορτίου 225Αh 

4 

 
1150 

2.  Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου  
Διαστάσεων 513x189x223 
Φορτίου 140Αh 

20 

 
950 

3.  Συσσωρευτής Υγρής Φόρτισης  
Διαστάσεων 349x175x290 
Φορτίου 125Αh 

14 
 

760 

4.  

 

Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου  
Διαστάσεων 353x175x190 
Φορτίου 100Αh 

17 

 
 

830 

5.  

 

Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου  
Διαστάσεων 278x175x175 
Φορτίου 75Αh 

8 

 
 

730 

6.  Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου  
Διαστάσεων 240x175x190 
Φορτίου 65Αh 

12 

 
 

550 

7.  Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου  
Διαστάσεων 242x175x190 
Φορτίου 55Αh 

10 

 
 

450 

8.  Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου  
Διαστάσεων 238x129x227 
Φορτίου 45Αh 

 
6 

 
 

330 



 

 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

Tα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής – παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) 
και να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας στη θέση λειτουργίας τους. 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο χώρο του αντικειμένου 
(αναλώσιμων ανταλλακτικών υλικών), όπως αυτό θα προκύπτει από τις αναφερόμενες δραστηριότητες 
της βεβαίωσης εγγραφής σε Επιμελητήριο που θα προσκομιστεί προς απόδειξη της πλήρωσης των 
κριτηρίων επιλογής. 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 (ή και άλλο φορέα 
πιστοποίησης) για δραστηριότητες ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης , ενώ όλα τα υλικά θα 
πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό CE. 
 
  
ΦΑΡΟΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ 

Πορτοκαλί μαγνητικός φάρος (αποσπώμενος) τάσης 12V/24V και ισχύς 16W 
τύπου led, με μαγνητική βάση κατάλληλη για κάθε μεταλλική επιφάνεια και 
παντός καιρού για εξωτερική τοποθέτηση. Διαστάσεις 15 Χ 15 Χ 7 εκατοστά και 
μήκος καλωδίου 3 μέτρα.  

 
 
ΦΑΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ (ΒΙΔΩΤΟΣ) 

Πορτοκαλί βιδωτός στρόγγυλος φάρος (σταθερός) τάσης 12V/24V τύπου led με 45 
led, διαστάσεων 150x58mm, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση και παντός καιρού με 
προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης IP67. Διαστάσεις 150 Χ 58  
 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Προβολέας εργασίας τύπου Led, τάσης 12V/32V και ισχύος 48Watt, με γωνία 
κλίσης έως 30° και επίπεδο αδιαβροχοποίησης IP67. Θα διαθέτει 16 Led των 3W, τύπου χρώματος 
ψυχρό λευκό και έντονης φωτεινότητας 4320 Lumen. Σύστημα προστασίας το οποίο θα 
προστατεύει ακόμα και αν συνδεθεί με λάθος πολικότητα. 
Με περίβλημα από αλουμίνιο, υλικό το οποίο θα συμβάλει στην αποβολή θερμότητας και πλέγμα 
από πλαστικό. Υλικό κατασκευής βάσης από ανοξείδωτο ατσάλι και στην συσκευασία θα 
περιλαμβάνεται η βάση στήριξης και οι απαραίτητες βίδες. 
Θα προσφέρει δυνατό φωτισμό ανάλογα με το ύψος τοποθέτησής του και θα είναι κατάλληλος 
για κάθε τύπου επαγγελματικού οχήματος.  
 
ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΓΚΟΥ 

Πλευρικό φανάρι όγκου τάσης λειτουργίας 10V/30V, πορτοκαλί χρωματισμού 
τύπου Led με 2 λεντάκια, με προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης IP66. Το σώμα του 
να είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής και ελαστικότητας υλικό.  

 
 
 
 



 

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΓΚΟΥ (ΚΕΡΑΤΟ) 
   Πλευρικό φανάρι όγκου (τύπου κέρατο) τύπου led με τάση λειτουργίας 24V. 

Στην εμπρός όψη θα έχει ψυχρό λευκό 6000K, στην πλαϊνή όψη πορτοκαλί και 
στην πίσω όψη κόκκινο χρωματισμό, με προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης IP66. 
Το σώμα του να είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής και ελαστικότητας 
υλικό. Θα διατίθενται σε ζεύγος.  
 

 
ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΠΙΣΘΕΝ  

Φανάρια όπισθεν (ζεύγος αριστερά - δεξιά) τύπου led, με τάση λειτουργίας 12/24V 
αδιάβροχα και κατάλληλα για built-in / inwall τοποθέτηση σε φορτηγά οχήματα IVECO, 
MERCEDES, DAF. Με τουλάχιστον 84 λεντάκια στο εσωτερικό κάθε φαναριού, με 3 θαλάμους - 4 
λειτουργίες. Κατασκευασμένο απο πλαστικό υλικό ABS. Το μέγεθος του κάθε φαναριού θα έχει 
μήκος 380 mm, πλάτος 165 mm, πάχος 65 mm. 
 
Θα λειτουργεί ως εξής:  

 Red Light ουράς 

 Κόκκινο φως φρένων (Stop)  

 Amber φως Δείκτης (ΦΛΑΣ)  

 Λευκο φως οπισθεν 
 
ΦΩΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

Φως πινακίδας τεσσάρων (4) led με τάση λειτουργίας 10/30V και κατανάλωση 
ενέργειας 1W για κάθε  led (1W×4 led). Θα έχει αδιαβροχοποίηση IP67 και θα 
λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -40οC έως 65οC. Διάρκεια ζωής > 30.000 ώρες. 

 
 
ΡΕΛΕ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑΚΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

    Ρελέ υπενθύμισης φώτων 2 επαφών, με τάση λειτουργίας 12V και 24V και ισχύος 
30Α, μαζί με βάση στερέωσης τους με αυτάκι.  
 
ΚΑΛΩΔΙA ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Καλώδιο χαλκού πολύκλωνο εύκαμπτο NYAF διαμέτρου 0.75 mm²,1.0 mm²,1.5 mm² και 
2,5 mm² και χρωματισμών μόνωσης, μαύρο και κόκκινο. Καλώδιο πολύκλωνο εύκαμπτο NYAF 
7×1.00 mm², 3×1.5 mm² και 2×1.5 mm². 
Κως συρταρωτά με μόνωση 0,5-1,5mm² σε χρωματισμό κόκκινο και μπλε σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. 
Θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι με συρρίκνωση 2/1 και θερμοκρασία λειτουργίας από -75 έως 
125°C. Κατασκευασμένο από  Υλικό Polyolefin και αντίσταση στον ηλεκτρισμό έως 600 Volt. 
Κατάλληλα για διαστάσεις καλωδίων 0.5 mm², 1.5 mm² και 2.5 mm². Μήκος 
θερμοσυστελλόμενου τεμαχίου 1μέτρο. 
 
 
 



 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΦΙΣΑΚΙΑ) ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 
   Ακροδέκτες διαφόρων μορφών και διαφόρων μεγεθών, αρσενικά, θηλυκά  

και γειώσεων, όπως και καλύμματα γυμνών ακροδεκτών συρταρωτών. Θα 
διατίθενται σε συσκευασία 25 τεμαχίων.  

 
 
ΚΟΡΝΑ 
 

Ηλεκτρική κόρνα UNIVERSAL με κλασικό ήχο 12V ηχητικής έντασης 115dB. 
                  
 
 
 
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΠΟΛΟΙ) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 Ακροδέκτης μπαταριών S3 αρνητικός και θετικός (+ -) , ορειχάλκινος ενισχυμένος , 
φτιαγμένος για σκληρή χρήση μπαταριών 12V - 24V . Κατάλληλος για συσσωρευτές επιβατικών 
και φορτηγών ( βαρέως τύπου ) οχημάτων.  
 
 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/ΟFF 

 
Διακόπτης ON/OFF (τραβηχτός) τάσης λειττουργίας 12V/24V και ισχύος 10A. Μέγεθος 
υποδοχής 8,2mm. και μέγιστο βάθος 15,7mm. 
 

 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΝΕΥ ΚΑΛΥΚΑ 

Λαμπτήρας άνευ κάλυκα (Τ10) με υποδοχή W2.1x9.5d και τάση λειτουργίας 12V και 
ισχύος 5W και λαμπτήρας άνευ κάλυκα (Τ10) με υποδοχή W3x16q και τάση λειτουργίας 24V 5W, 
διάρκειας ζωής κατ’ ελάχιστον 1000 ωρών. Κατάλληλο για ταμπλό, φώτα θέσεως και φλας.  
 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 

Λαμπτήρας αλογόνου (Η7) με τάση λειτουργίας και 24V και ισχύος 70W με βάση 
PX26d.  

 
 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (με καλώδιο)          

Λαμπτήρας αλογόνου με καλώδιο (Η3) με τάση λειτουργίας 24V και ισχύος 70W 
Τύπου PK22s. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (χωρίς καλώδιο)     

     Λαμπτήρας αλογόνου (Η1), με τάση λειτουργίας 24V ισχύος 70W, διάρκειας ζωής 
κατ’ ελάχιστον 1000 ωρών λειτουργίας 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

Ασφάλειες φώτων διχαλωτές 7.5Α, 10Α, 15Α, 20Α. Θα διατίθενται σε συσκευασία 
των 100 τεμαχίων. 

 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΧΑΛΩΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 

 Ασφάλειες φώτων μικρές διχαλωτές 10Α, 15Α, 20Α. Θα διατίθενται σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων. 
  
 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

 Σετ υαλοκαθαριστήρων σιλικόνης κατάλληλοι για αντικατάσταση των 
συμβατικών, αρθρωτών υαλοκαθαριστήρων. Συγκριτικά με τους συμβατικούς υαλοκαθαριστήρες 
θα ασκεί 6-8 φορές περισσότερο πίεση επαφής για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού. Επιπλέον 
θα έχει αεροδυναμικό σχεδιασμό που θα δίνει ομοιόμορφη κατανομή στην πρόσφυση στο 
παρμπριζ με αποτέλεσμα η διάρκεια ζωής τους να είναι 30% μεγαλύτερη σε σχέση με τους 
συμβατικούς αρθρωτούς υαλοκαθαριστήρες.  
Με ειδικά αναπτυγμένη ράγα σαν ελατήριο, θα αντικαθιστά την αρθρωτή πολύπλοκη κατασκευή 
των παλιών υαλοκαθαριστήρων. Με την βοήθεια ειδικού αντάπτορα τα μάκτρα θα μπορούν να 
προσαρμοστούν στο κλασσικό άγκιστρο του αυτοκινήτου.  
Το λάστιχο όλων των υαλοκαθαριστήρων θα είναι εφοδιασμένο με υλικό δυο στρώσεων, που θα 
περιλαμβάνει ένα εσωτερικό μαλακό λάστιχο και ένα εξωτερικό σκληρό χείλος καθαρίσματος και 
θα εξασφαλίζει απαλό και αθόρυβο καθάρισμα του παρμπρίζ.  
 
ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

Μονωτική ταινία μαύρου χρωματισμού, από βραδύκαυστο υλικό PVC  για τη μόνωση 
και την προστασία των καλωδίων, ενδεικτικών διαστάσεων 0.13x19mm και μήκους 20m. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: από 0°έως +60°C. 
 
 
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Δεματικά καλωδίων λευκού και μαύρου χρώματος, για τη ζεύξη 
καλωδίων, διαστάσεων 292×3.6,  200×2.5,  165×2.5, από υλικό NYLON 66 
υψηλή αντοχής. Θερμοκρασία λειτουργίας: min -40°C max +85°C, UL 
Flame Rating : 94V-2.    
Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.  



 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ 
Εξαρτήματα σύνδεσης (ταχυσύνδεσμοι) για  πλαστικούς σωλήνες κατάθλιψης και 
την επιτόπου ασφαλή προσαρμογή τους, κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, 
κατάλληλοι για σωλήνες υψηλής πίεσης Φ6, Φ8, Φ10 και Φ12. 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
Τα ανταλλακτικά – αναλώσιμα (τακτικής συντήρησης) 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 ποιότητάς ( όχι διαλογής, όχι 
μεταχειρισμένα ).  Σε όποιο σημείο αναφέρεται σε συμβατά, ισχύει ό,τι αναφέρεται στην Τεχνική 
Έκθεση σχετικά με ανταλλακτικά γνήσια ή εφάμιλλα αυτών. 
Θα είναι πρόσφατης κατασκευής – παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και να τηρούν τις 
προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας στη θέση λειτουργίας τους. 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο χώρο του αντικειμένου 
(αναλώσιμων ανταλλακτικών υλικών), όπως αυτό θα προκύπτει από τις αναφερόμενες 
δραστηριότητες της βεβαίωσης εγγραφής σε Επιμελητήριο που θα προσκομιστεί προς απόδειξη 
της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής. 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 (ή και άλλο 
φορέα πιστοποίησης) για δραστηριότητες ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης , ενώ όλα τα 
υλικά θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό CE. 
Παρακάτω αναλυτικά δίνονται πίνακες με τα part numbers των ανταλλακτικών για κάθε όχημα.  
 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ) 

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

Aρ.Πλαισίου:JDAJ100G000558909 
Aρ. Κινητήρα: HC816474 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:KMHPM81CP2V075638 
Aρ. Κινητήρα: G4ED2337815 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  17801-Β1010 Φίλτρο αέρος  28113-17500 

Φίλτρο λαδιού 15601-87107 Φίλτρο λαδιού 26300-11100 

Φίλτρο Καμπίνας 08975Β400010 Φίλτρο Καμπίνας 97133-2D000 

Φίλτρο βενζίνης  23300-87402 Φίλτρο βενζίνης 31112-17000 

Μπουζί 90048-51137 Μπουζί 22401-50Υ05 

 

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

Aρ.Πλαισίου:WF0J2X2TPJ5R28138  
Aρ. Κινητήρα: CEYPAJ 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: ΤΜΒΒΗ25J593104428 
Aρ. Κινητήρα: BZG 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  1373667 Φίλτρο αέρος  6Y0129620 

Φίλτρο λαδιού W 719/27 Φίλτρο λαδιού 03D115466A 

Φίλτρο Καμπίνας 1745604 Φίλτρο Καμπίνας 6R0819653 

Φίλτρο βενζίνης 1370779 Φίλτρο βενζίνης 6Q0201051A 

Μπουζί 3539125 Μπουζί 101905617C 

 

5. Skoda Fabia ΚΗΗ1942                                                       6. Skoda Fabia ΚΗΗ1943 

Aρ.Πλαισίου:TMBBH25J993104464  
Aρ. Κινητήρα: BZG 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: TMBB25J093104367 
Aρ. Κινητήρα: BZG 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  6Y0129620 Φίλτρο αέρος  6Y0129620 

Φίλτρο λαδιού 03D115466A Φίλτρο λαδιού 03D115466A 

Φίλτρο Καμπίνας 6R0819653 Φίλτρο Καμπίνας 6R0819653 



 

Φίλτρο βενζίνης 6Q0201051A Φίλτρο βενζίνης 6Q0201051A 

Μπουζί 101905617C Μπουζί 101905617C 

 

7. Hyundai Matrix ΚΗΙ4715                                                         8. Citroen C3 KHH2081 

Aρ.Πλαισίου:KMHPM81CP2U075669  

Aρ. Κινητήρα: G4ED2338687 
Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:VF7SC8FPOAW5266066  
Aρ. Κινητήρα: 8F01 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  28113-17500 Φίλτρο αέρος  1444.RW 

Φίλτρο λαδιού 26300-11100 Φίλτρο λαδιού 1109X4 

Φίλτρο Καμπίνας 97133-2D000 Φίλτρο Καμπίνας  (διπλό) CU210002 

Φίλτρο βενζίνης 31112-17000 Φίλτρο βενζίνης 156785 

Μπουζί 27410-23700 Μπουζί 596093 

 

9. Suzuki SX4  KHH2080                                                           10. Seat Cordoba ΚΗΗ6493 

Aρ.Πλαισίου: TSMEYB21S00490767  
Aρ. Κινητήρα: M16A 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: VSSZZZ6KZYR073335 
Aρ. Κινητήρα: AKK0906012 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  13780-79500 Φίλτρο αέρος  30198620 

Φίλτρο λαδιού 16510-61A21 Φίλτρο λαδιού 0301155611F 

Φίλτρο Καμπίνας 95860-80J00 Φίλτρο Καμπίνας 1H0819644 

Φίλτρο βενζίνης 1531075F00 Φίλτρο βενζίνης 6N0201511A 

Μπουζί 94820-0550 Μπουζί 101905601 

 

11. Fiat Punto KHH8185                             12. Fiat Punto KHH 7039 

Aρ.Πλαισίου:ZFA1990000P353576 
Aρ. Κινητήρα:330A1000 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:ZFA1990000P353591 
Aρ. Κινητήρα:330A1000 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-36006 Φίλτρο αέρος  C-36006 

Φίλτρο λαδιού HU-712/11X Φίλτρο λαδιού HU-712/11X 

Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 

 

13. Fiat Punto KHH 7038                               14. Fiat Punto KHH 7037 

Aρ.Πλαισίου:ZFA1990000P353589 
Aρ. Κινητήρα:330A1000 

Part Number 
 

Aρ. Πλαισίου:ZFA1990000P353771 
Aρ. Κινητήρα:330A1000 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-36006 Φίλτρο αέρος  C-36006 

Φίλτρο λαδιού HU-712/11X Φίλτρο λαδιού HU-712/11X 

Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 

 

15. Nissan Pulsar ΚΗΗ 8442                     16. Nissan Navara KHH 8181 

 

17. Nissan Navara KHH 7178                          18. Nissan Navara KHH 7180 

Aρ. Πλαισίου: VSKCTND23U0097735 Part Number Aρ. Πλαισίου: VSKCTND23U0097376 Part Number 

Aρ.Πλαισίου:VSKDDAC13UO128693 

Aρ. Κινητήρα: HRAZ 
Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: VSKCTND23U0097618 
Aρ. Κινητήρα: YS23 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-2329 Φίλτρο αέρος  C-21001 

Φίλτρο λαδιού HU-10002Z Φίλτρο λαδιού HU-6011Z 

Φίλτρο Καμπίνας CU-1629 Φίλτρο Καμπίνας 272774KJOA ή 
27274-EA000 

Φίλτρο Βενζίνης Κ-1230 Φίλτρο Πετρελαίου 1640000Q2C 

Μπουζί (4TEM) ILKAR7F7G 



 

Aρ. Κινητήρα:  YS23  Aρ. Κινητήρα:YS23  

Φίλτρο αέρος  C-21001 Φίλτρο αέρος  C-21001 

Φίλτρο λαδιού HU-6011Z Φίλτρο λαδιού HU-6011Z 

Φίλτρο Καμπίνας 272774KJOA ή 
27274-EA000 

Φίλτρο Καμπίνας 272774KJOA ή 
27274-EA000 

Φίλτρο Πετρελαίου 1640000Q2C Φίλτρο Πετρελαίου 1640000Q2C 

 

19. Nissan Navara ΚΗΗ7179                           20. Fiat Doblo KHH7031   

Aρ.Πλαισίου:VSKCTND23U0097674 

Aρ. Κινητήρα: YS23 
Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:ZFA26300006J84750 
Aρ. Κινητήρα:940C1000 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-21001 Φίλτρο αέρος  C-211106 

Φίλτρο λαδιού HU-6011Z Φίλτρο λαδιού HU-712/11X 

Φίλτρο Καμπίνας 272774KJOA ή 
27274-EA000 

Φίλτρο Καμπίνας CU-2040 

Φίλτρο Πετρελαίου 1640000Q2C Φίλτρο Πετρελαίου PU-7005 

 

21. Fiat Doblo KHH7032                                     22. Fiat Fiorino ΚΗΗ7033 

Aρ. Πλαισίου:ZFA26300006J84899 
Aρ. Κινητήρα: 940C1000 

Part Number 
 

Aρ. Πλαισίου:ZFA22500006J01144 
Aρ. Κινητήρα: 330A1000 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-211106 Φίλτρο αέρος  C-36006 

Φίλτρο λαδιού HU-712/11X Φίλτρο λαδιού HU-712/11X 

Φίλτρο Καμπίνας CU-2040 Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 

Φίλτρο Πετρελαίου PU-7005 Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 

 

23.  Fiat Fiorino KHH 7034                               24. Fiat Fiorino ΚΗΗ 7035 

Aρ.Πλαισίου:ZFA22500006J00623 
Aρ. Κινητήρα:: 330A1000 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:ZFA22500006J00934 
Aρ. Κινητήρα: 330A1000 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-36006 Φίλτρο αέρος  C-36006 

Φίλτρο λαδιού HU-712/11X Φίλτρο λαδιού HU-712/11X 

Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 

 

25. Transporter WV KHI4460                                   26. Transporter WV KHI7152 

Aρ.Πλαισίου: WV1ZZZ70ZTHO31730 
Aρ. Κινητήρα: AAΒ 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: WV2ZZZ70ZSHO24948 
Aρ. Κινητήρα: AAB 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  074129620 Φίλτρο αέρος  Ο74129620 

Φίλτρο λαδιού 074115561 Φίλτρο λαδιού Ο74115561 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Πετρελαίου 191127401A Φίλτρο Πετρελαίου 191127401 

 

27. Fiat Ducato KHI 3800                                                        28. Ford Transit ΚΗΗ2060 

Aρ.Πλαισίου: ΖΦΑ24400007082292 
Aρ. Κινητήρα: RFL 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:WFOUXXTTPU5034901 

Aρ. Κινητήρα: EYPA 
Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  71736124 Φίλτρο αέρος  1072246 

Φίλτρο λαδιού 9456203480 Φίλτρο λαδιού 1043147 

Φίλτρο Καμπίνας 1312766080 Φίλτρο Καμπίνας 1062253 

Φίλτρο Βενζίνης 46403932 Φίλτρο Βενζίνης 3964918 

Μπουζί 32017048 Μπουζί 1335367 

 



 

29.Fiat Strada ΚΗΗ2058                                                           30.Ford Ranger ΚΗΗ2005 

Aρ.Πλαισίου: ΖΦΑ17800007211890 
Aρ. Κινητήρα: 223A9000 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:WPOLMBE108W788388 
Aρ. Κινητήρα: WL 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  55193849 Φίλτρο αέρος  1449296 

Φίλτρο λαδιού 55197218 Φίλτρο λαδιού 1449182 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Πετρελαίου 77363600 Φίλτρο Πετρελαίου 4962893 

 

31. Ford Ranger ΚΗΗ2006                                                         32. Toyota Hillux KHH6591 

Aρ.Πλαισίου:WFOLMBE108W777178 
Aρ. Κινητήρα: WL 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: AHTDR22G005527104 
Aρ. Κινητήρα: 2KD-FTV 

Part Number 
 

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-OL010 

 

33. Citroen Berlingo KHH 7151                              34. Toyota Hillux KHH6593 

Aρ. Πλαισίου: VF7GJKFWB93006754 
Aρ. Κινητήρα: KFW10FSE54131262 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: AHTDR22G705527259 
Aρ. Κινητήρα: 2KD-FTV 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-34681 Φίλτρο αέρος  17801-0C010 

Φίλτρο λαδιού HU-612X Φίλτρο λαδιού 90915-20001 

Φίλτρο Καμπίνας CU-2225 Φίλτρο Καμπίνας 87139-02020 

Φίλτρο βενζίνης WK-6031 Φίλτρο Πετρελαίου 23390-OL010 

Μπουζί 0242235666  

 

     35.Fiat Fiorino KHH 7036                     

Aρ. Πλαισίου:ZFA22500006J00763 
Aρ. Κινητήρα: : 330A1000 

Part Number 
 
 

Φίλτρο αέρος  C-36006 

Φίλτρο λαδιού HU-712/11X 

Φίλτρο Καμπίνας CU-2243 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-853/21 

 

 

Απορριμματοφόρα-Φορτηγά-Λεωφορεία 

 

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

Aρ.Πλαισίου: WDB67521315441824 
Aρ. Κινητήρα: OM3161 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1VM030254388 
Aρ. Κινητήρα: F4AE3681E 

Part Number 
 

 Φίλτρο αέρος  C-20356  Φίλτρο αέρος  DR-5238OVB 

Φίλτρο λαδιού ×2 HU-931/5X Φίλτρο λαδιού ×2 W-950/26 

Φίλτρο Πετρελαίου PU-1046/1X Φίλτρο Πετρελαίου WK-950/21 

Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1364X Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1364X 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) H-601/4 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) - 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) - Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK-950/19 

 

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

Aρ.Πλαισίου: WJMA1VSH404339673 Part Number Aρ.Πλαισίου: ZCFC5090005538586 Part Number 



 

Aρ. Κινητήρα: F3AE3681D  Aρ. Κινητήρα: SOFM814043S   

 Φίλτρο αέρος  C-23004  Φίλτρο αέρος  1903669 

Φίλτρο λαδιού ×2 W-13004 Φίλτρο λαδιού ×2 1903628 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-950/19 Φίλτρο Πετρελαίου 2992300 

Φίλτρο Καμπίνας 504024890 Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1394/3X 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 1902137 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK-1149 

 

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

Aρ.Πλαισίου:ZCFA1AF1102443776 
Aρ. Κινητήρα: F4AE0681DC 

Part Number 
 

Aρ. Πλαισίου: VN1N9D1L640243278 
Aρ. Κινητήρα: G90A6 

Part Number 
 

 Φίλτρο αέρος  42471161  Φίλτρο αέρος  4405238 

Φίλτρο λαδιού ×2 2992242 Φίλτρο λαδιού ×2 4431215 

Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 Φίλτρο Πετρελαίου 4411637 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας 21653024 

 

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

Aρ.Πλαισίου: WDB6534541K070818 
Aρ. Κινητήρα: O4401LA 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA71VJ102653523 
Aρ. Κινητήρα: F4AFE611E*C 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  A0030944204  Φίλτρο αέρος  DR 5238OVB 

Φίλτρο λαδιού ×2 A4411800009 Φίλτρο λαδιού ×2 W950/26 

Φίλτρο Πετρελαίου A0000901451 Φίλτρο Πετρελαίου WK950/21 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293795 Φίλτρο Ξηραντήρα  TB1374X 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004660604 Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK950/19 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό  

 

9. Mercedes ( Aπορ/φόρο)  KHH 8454                 10. Mercedes ( Aπορ/φόρο)  KHH 1925                      

Aρ.Πλαισίου:WDB96700710159963 
Aρ. Κινητήρα: OM934LA.6- 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: WDB950036IK734292 
Aρ. Κινητήρα: OM501LAIII/1 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος C-29010KIT Φίλτρο αέρος  A0040940204 

Φίλτρο λαδιού ×2 SO-7266 Φίλτρο λαδιού ×2 A5411800209 

Φίλτρο Πετρελαίου PU-8010-2X Φίλτρο Πετρελαίου A5410900151 

Φίλτρο Καμπίνας CU-5877 Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1394/84 Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004300969 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) H-601/4 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A0004662804 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) PL420/7X 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 
 

Aρ.Πλαισίου: WDB9500361K734978 
Aρ. Κινητήρα: OM501LAIII/1 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  A0030944204 Φίλτρο αέρος  A0040940204 

Φίλτρο λαδιού ×2 A441800009 Φίλτρο λαδιού ×2 A5411800209 

Φίλτρο Πετρελαίου A0000901451 Φίλτρο Πετρελαίου A5410900151 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695 Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004309815 

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

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

 

13. IVECO ( Aπορ/φόρο) KHH 2019             14. Daimler Chrysler ( Aπορ/φόρο)  KHI 7950              



 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1LG0302538299 
Aρ. Κινητήρα: F4AE3681B 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: WDB9320031L09284 
Aρ. Κινητήρα: OM501LAIII/15 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  42554488 Φίλτρο αέρος  0040942404 

Φίλτρο λαδιού ×2 2992242 Φίλτρο λαδιού ×2 A5411800009 

Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 Φίλτρο Πετρελαίου A0004771302 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  42555511 Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 2992662 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) A6625530103 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) - Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) A6624700369 

 

15. IVECO ( Aπορ/φόρο)  KHH 2082                       16. IVECO ( Aπορ/φόρο) KHH 6594                              

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1VM1302535121 
Aρ. Κινητήρα: F4AE3681A 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1VJ0402617323 
Aρ. Κινητήρα:  F4AE3681D 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  DR-5238OVB Φίλτρο αέρος  42558096 

Φίλτρο λαδιού ×2 W-950/26 Φίλτρο λαδιού ×2 2992242 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-950/21 Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1364X Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 

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

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK-950/19 Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 2992662 

 

     17. IVECO ( Aπορ/φόρο) KHH 6595                   18. IVECO (Ελκυστήρας - Επικαθήμενο) KHH 1987 

Aρ.Πλαισίου: ZCFA1VJ0402617324 
Aρ. Κινητήρα: F4AE3681D 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: 
WJMS3TSS40C226119 

Aρ. Κινητήρα: F3BE3681D-S 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  42558096 Φίλτρο αέρος  41270082 

Φίλτρο λαδιού ×2 2992242 Φίλτρο λαδιού ×2 2992544 

Φίλτρο Πετρελαίου 2992241 Φίλτρο Πετρελαίου 2995711 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας 504024890 

Φίλτρο Ξηραντήρα  2992261 Φίλτρο Ξηραντήρα  42561242 

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

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

 

19. DAF  ( Aπορ/φόρο) KHO 7907                                     20. DAF  ( Aπορ/φόρο) KHI 7914 

Aρ.Πλαισίου:XLRAEL3700L446552  
Aρ. Κινητήρα: PX-7186H1 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:XLRAEL3700L446642 
Aρ. Κινητήρα: PX-7186H1  

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-26025 Φίλτρο αέρος  C-26025 

Φίλτρο λαδιού ×2 W-950/26 Φίλτρο λαδιού ×2 W-950/26 

Φίλτρο Πετρελαίου SN-30055 Φίλτρο Πετρελαίου SN-30055 

Φίλτρο Καμπίνας 1950784 Φίλτρο Καμπίνας 1950784 

Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1364X Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1364X 

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

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK-10017X Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK-10017X 

 

21. FIAT-IVECO ( Φορτηγό) KHI 7903  22. FIAT-IVECO ( Φορτηγό) KHI 7902         

Aρ.Πλαισίου:WJMA1VNH404332165 

Aρ. Κινητήρα: F2BE3681C 
Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:WJMA1VNH404331407 
Aρ. Κινητήρα: F2BE3681C 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  C-321420/2 Φίλτρο αέρος  C-321420/2 

Φίλτρο λαδιού ×2 DS-1032BP Φίλτρο λαδιού ×2 DS-1032BP 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-962/4 Φίλτρο Πετρελαίου WK-962/4 

Φίλτρο Καμπίνας CU-4594 Φίλτρο Καμπίνας CU-4594 



 

Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1374X Φίλτρο Ξηραντήρα  TB-1374X 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) H-601/4 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) H-601/4 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK-950/19 Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) WK-950/19 

 

23. RENAULT ( Eλκυστήρας - Επικαθήμενο)  KHO 8791  

Aρ. Πλαισίου:VF633KVC000100070 
Aρ. Κινητήρα: MIDR062356 

Part Number 

Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού ×2 5010550600 

Φίλτρο Πετρελαίου 5000686589 

Φίλτρο Καμπίνας CU 2303 

Φίλτρο Ξηραντήρα  5010422397 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό 

 

 

Μηχανήματα έργου-Αγροτικά Μηχανήματα 

1.MAN (Καλαθοφόρο) ME 96432      2. NISSAN (Καλαθοφόρο) ME 134918 

Aρ.Πλαισίου:WVML02D324G060091  
Aρ. Κινητήρα: D0826GF 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: 2060364  (MHX/TOΣ) 
VWASXTF24G7195781(OXHMATOΣ) 
Aρ. Κινητήρα: ZD30 

Part Number 
Γνήσιου 

Φίλτρο αέρος  CH-1110 Φίλτρο αέρος  1654600Q0G 

Φίλτρο λαδιού  OP-626 Φίλτρο λαδιού  152082W200 

Φίλτρο Πετρελαίου WDK-725 Φίλτρο Πετρελαίου 1640500Q0B 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας 2729800QAA 

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

Φίλτρο υδραυλικού  (Kαλαθιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (Kαλαθιού) 5617/2Κ 

 

 

3. NISSAN  (Καλαθοφόρο) ME 134917     4. HANGSCA (Περονοφόρο) ME 123526 

Aρ.Πλαισίου: 2060363 (MHX/TOΣ) 
VWASXTF24G7196141(OXHMATOΣ) 

 
Aρ. Κινητήρα: ZD30 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:080413234/R930080411460 
 
Aρ. Κινητήρα: 4JG2B-A 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  1654600Q0G Φίλτρο αέρος  SA-18086 

Φίλτρο λαδιού 152082W200 Φίλτρο λαδιού  Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου 1640500Q0B Φίλτρο Πετρελαίου SN-039 

Φίλτρο Καμπίνας 2729800QAA Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) SH-59064 

Φίλτρο υδραυλικού  (Kαλαθιού) 5617/2Κ  

 

5. JCB 3CX-4 (Eκσκαφέας) ME 54083    6. JCB 3CXSM4T (Eκσκαφέας)  ME 83395       

Aρ.Πλαισίου: 418544 
Aρ. Κινητήρα: AB5044 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:SLP3CXTS5E0952184 
Aρ. Κινητήρα: 1104C-44T 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  CH-1231 Φίλτρο αέρος  C-15300 

Φίλτρο λαδιού W-950/18 Φίλτρο λαδιού W950/38 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-8113 Φίλτρο Πετρελαίου 2656201 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας XC-323 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) SH-59064 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) 51196 

 



 

7. KOMATSU WB 93R-2 (Eκσκαφέας) ME 58779      8. DULEVO 3000 REVOLUTION ME 134914 

Aρ.Πλαισίου: FKI93F21174 
Aρ. Κινητήρα: S4D106-1FA 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: ZA9204E510GC38070 
Aρ. Κινητήρα: 05D/3 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  FC-418 Φίλτρο αέρος  C11 103/2 

Φίλτρο λαδιού W-87 Φίλτρο λαδιού  W811/80 

Φίλτρο Πετρελαίου FT-7219 Φίλτρο Πετρελαίου WK812 

Φίλτρο Καμπίνας - Φίλτρο Καμπίνας - 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) CR-600/03 Φίλτρο δεξαμενής νερού Συμβατό 

 

9. MATHIEU (Σάρωθρο) ME 134952   10. DULEVO 850 (Σάρωθρο) ME 133678 

Aρ.Πλαισίου: 
VF9UE6R21GT607103/32103 
Aρ. Κινητήρα: 60D/14(R754EV6) 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: 850DK00183-
ZA9850DK000C38183 
Aρ. Κινητήρα: V150S-EV1 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος 0905091 Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου 0906036 Φίλτρο λαδιού SO-6105 

Προφίλτρο πετρελαίου 0906027 Φίλτρο Πετρελαίου SN-25106 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) 0906049 Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού 0906520 Φίλτρο δεξαμενής νερού Συμβατό 

Φίλτρο κάδου 00U5889  

Φίλτρο δεξαμενής νερού 1006139 

Φίλτρο αντλίας νερού 1190132 

Φίλτρο PPI 1910249 

Φίλτρο ανακύκλωσης αέρα (air 
conditiovn) 

1910223 

Φίλτρο υδραυλικού × 2 1006137 

 

11. BOBCAT 753 (Φορτωτής) ME 83452    12.FAUN FRISCH F155 (Ισοπεδωτής) ΜΕ 
49214    

Aρ.Πλαισίου:516222315 
Aρ. Κινητήρα:VU2203 (4015) 

Part Number 
 

Aρ. Πλαισίου:3420408 
Aρ. Κινητήρα:F5L413FR 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  Συμβατό Φίλτρο αέρος (μέσα – έξω) SA14019+ 
SA11791 

Φίλτρο λαδιού SO-6205 Φίλτρο λαδιού SO-040 

Φίλτρο Πετρελαίου SN-25107 Φίλτρο Πετρελαίου SN-039 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) SH-66375 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) SH-84103 

 Φίλτρο τρικουβέρτου Συμβατό 

 

13. KOMATSU GD521A-1E ΜΕ 132299    14. CATERPILLAR 432 F2 ME 138341          

Aρ.Πλαισίου: G52A-12095 
Aρ. Κινητήρα: S6D102-1 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: CAT0432FCHWP01729 
Aρ. Κινητήρα: W7N38161 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  DA-2120 BREATHER 253-5024 

Φίλτρο λαδιού W950/18 BREATHER 197-9155 

Φίλτρο Πετρελαίου WK-723 BREATHER 9G-5127 

Φίλτρο ανακύκλωσης αέρα 
(air condition) 

SC-8006 Φίλτρο Πετρελαίου (Νεροπαγίδα)  
ELEMENT WATER SEPARATOR 

363-6572 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο λαδιού (FILTER OIL) 471-7003 

Φίλτρο τρικουβέρτου SH-60212 Φίλτρο καυσίμου  
(FILTER ELEMENT FUEL) 

360-8960 

 Φίλτρο υδραυλικού με θήκη (HOUSING 
HYDRAULIC OIL FILTER) 

362-1163 

Ελαστικός δακτύλιος  
SEAL O-RING (19.18MM ID) 

2M-9780 



 

Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) 

2S-4078 

Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) × 4 

6V-6228 

Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) 

238-5080 

Φίλτρο αναθυμιάσεων (FILTER GP- 
FUMES DISPOSAL) 

339-1048 

Φίλτρο εξάτμισης (FILTER GP-DIESEL 
EXHAUST) 

466-8288 

Φίλτρο αέρα (FILTER ELEMENT AIR) 346-6687 

Φίλτρο αέρα (FILTER ELEMENT AIR) 346-6688 

Φίλτρο καμπίνας (FILTER CAB AIR) 211-2660 

Φίλτρο (FILTER) 417-8134 

 

15. CATERPILLAR 432 F2 ME 138342     16. CATERPILLAR 444 F2 ME 138347 

Aρ.Πλαισίου: CAT0432FHHWP01730 
Aρ. Κινητήρα: W7N38457 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: CAT0444FPHWS00538 
Aρ. Κινητήρα: W7N38328 

Part Number 
 

BREATHER 253-5024 BREATHER 253-5024 

BREATHER 197-9155 BREATHER 197-9155 

BREATHER 9G-5127 BREATHER 9G-5127 

Φίλτρο Πετρελαίου (Νεροπαγίδα)  
ELEMENT WATER SEPARATOR 

363-6572 Φίλτρο Πετρελαίου (Νεροπαγίδα)  
ELEMENT WATER SEPARATOR 

363-6572 

Φίλτρο λαδιού (FILTER OIL) 471-7003 Φίλτρο λαδιού (FILTER OIL) 471-7003 

Φίλτρο καυσίμου  
(FILTER ELEMENT FUEL) 

360-8960 Φίλτρο καυσίμου  
(FILTER ELEMENT FUEL) 

360-8960 

Φίλτρο υδραυλικού με θήκη (HOUSING 
HYDRAULIC OIL FILTER) 

362-1163 Φίλτρο υδραυλικού με θήκη (HOUSING 
HYDRAULIC OIL FILTER) 

362-1163 

Ελαστικός δακτύλιος  
SEAL O-RING (19.18MM ID) 

2M-9780 Ελαστικός δακτύλιος  
SEAL O-RING (19.18MM ID) 

2M-9780 

Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) 

2S-4078 Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) 

2S-4078 

Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) × 4 

6V-6228 Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) × 4 

6V-6228 

Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) 

238-5080 Ελαστικός δακτύλιος  
(SEAL O-RING) 

238-5080 

Φίλτρο αναθυμιάσεων (FILTER GP- 
FUMES DISPOSAL) 

339-1048 Φίλτρο αναθυμιάσεων (FILTER GP- 
FUMES DISPOSAL) 

339-1048 

Φίλτρο εξάτμισης (FILTER GP-DIESEL 
EXHAUST) 

466-8288 Φίλτρο εξάτμισης (FILTER GP-DIESEL 
EXHAUST) 

466-8288 

Φίλτρο αέρα (FILTER ELEMENT AIR) 346-6687 Φίλτρο αέρα (FILTER ELEMENT AIR) 346-6687 

Φίλτρο αέρα (FILTER ELEMENT AIR) 346-6688 Φίλτρο αέρα (FILTER ELEMENT AIR) 346-6688 

Φίλτρο καμπίνας (FILTER CAB AIR) 211-2660 Φίλτρο καμπίνας (FILTER CAB AIR) 211-2660 

Φίλτρο (FILTER) 417-8134 Φίλτρο (FILTER) 417-8134 

 ΚΙΤ DRAIN ×2 3625412 

 

17.Mercedes ( Καδοπλυντήριο ME 98828     18.CASE JXU105 (Γ. Ελκυστήρας) AM 67763 

Aρ.Πλαισίου:WDB9702771K519266 
Aρ. Κινητήρα:OM904LAIII/2 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου: Z9JL18905 
Aρ. Κινητήρα:445TA/MLN 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  A0030949604 Φίλτρο αέρος  P608533 

Φίλτρο λαδιού A0001801709 Φίλτρο λαδιού OP626/6 

Φίλτρο Πετρελαίου A000901551 Φίλτρο Πετρελαίου WK-8044 

Φίλτρο Καμπίνας A9738350147 Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) LFH – 507AG 



 

Φίλτρο Ξηραντήρα  A0004293695  

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) H-601/4 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα) Συμβατό 

 

19.ZETOR 6340 (Γ. Ελκυστήρας) AM 65509  20.CLAAS456 (Γ. Ελκυστήρας) AM 64730  

Aρ.Πλαισίου: P634012196D 
Aρ. Κινητήρα: Z7703 

Part Number 
 

Aρ.Πλαισίου:3640989 
Aρ. Κινητήρα: 4045TRT72 

Part Number 
 

Φίλτρο αέρος  SA-15679 Φίλτρο αέρος  Συμβατό 

Φίλτρο λαδιού SO-014 Φίλτρο λαδιού LFP-4836 

Φίλτρο Πετρελαίου SN21028 Φίλτρο Πετρελαίου P-551424 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) Συμβατό Φίλτρο Καμπίνας  SC-40065 

 Φίλτρο ανακύκλωσης αέρα  
(air condition) 

Συμβατό 

Φίλτρο Πετρελαίου (νεροπαγίδα)  SN-70162 

Φίλτρο υδραυλικού  (τιμονιού) LFP-4836 

 

Σίνδος 04/03/2020 

                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                           O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                                   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
   ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 

          Σαλανίδης Γρηγόρης                                                                         Σιωμάδης Σωτήρης 
            ΔΕ Οδηγών                                                                                       ΠΕ Βιολόγων 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2020 

 

 
 
 
 
 
 
              Θέμα: « Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και 
                         διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων)      

                για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα » 
  
             Προϋπολογισμός: 103.757,62€ 
                

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 83.675,50€ 
(ήτοι 103.757,62€ με Φ.Π.Α 24%) και λήφθηκε υπόψη για την ΟΜΑΔΑ 1   
( ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ) η σύμβαση που υπογράφηκε για το έτος 2018, με την ανάδοχο εταιρεία « 
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » και μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες 
τιμές στο ελεύθερο εμπόριο σε αντίστοιχα είδη, που δεν βρέθηκαν στην προηγούμενη σύμβαση 
και σε αναπροσαρμογή των τιμών για το έτος 2020. 



 

Για την ΟΜΑΔΑ 2 ( ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ) λήφθηκε υπόψη η σύμβαση που υπογράφηκε για το έτος 2018 
με την ανάδοχο εταιρεία « ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » και για την ΟΜΑΔΑ 3  
( ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ) λήφθηκε υπόψη η σύμβαση που υπογράφηκε 
για το έτος 2018 με την ανάδοχο εταιρεία « ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΕ». Επίσης διενεργήθηκε έρευνα από το Τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
στο ελεύθερο εμπόριο σε αντίστοιχα είδη για το 2020, για αναπροσαρμογή των τιμών και για 
τους συσσωρευτές και η διαφορά τιμής, βάσει των αμπέρ ψυχρής εκκίνησης (CCA-EN). 
Για την ΟΜΑΔΑ 4  ( ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ) λήφθηκε υπόψη η 
σύμβαση που υπογράφηκε στα τέλη του έτους 2019 με την ανάδοχο εταιρεία « ΓΕΦΑ Α.Ε. ».  
 
ΟΜΑΔΑ 1  ( ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ) 

 
Α/Α 

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

 
CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

( τεμάχιο ) 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

1.  315/70R22.5 (τιμόνι) 34350000-5 6 440,00 2.640,00 

2.  315/70R22.5 
(διαφορικό) 

34350000-5 12 450,00 5.400,00 

3.  315/80R22.5 (τιμόνι) 34350000-5 4 470,00 1.880,00 

4.  315/80R22.5 
(διαφορικό) 

34350000-5 12 480,00 5.760,00 

5.  245/70R19.5 (τιμόνι) 34350000-5 2 350,00 700,00 

6.  245/70R19.5 
(διαφορικό) 

34350000-5 4 350,00 1.400,00 

7.  285/70R19.5 (τιμόνι) 34350000-5 4 420,00 1.680,00 

8.  285/70R19.5 
(διαφορικό) 

34350000-5 8 420,00 3.360,00 

9.  13R22.5 (τιμόνι) 34350000-5 2 430,00 860,00 

10.  13R22.5 (διαφορικό) 34350000-5 8 440,00 3.520,00 

11.  385/65R22.5 (τιμόνι) 34350000-5 2 430,00 860,00 

12.  385/65R22.5 
(διαφορικό) 

34350000-5 8 430,00 3.440,00 

13.  385/65R22.5 pilot 
συρόμενο 

34350000-5 6 410,00 2.460,00 

14.  185/65R14 34350000-5 8 70,00 560,00 

15.  185/60R14 34350000-5 4 65,00 260,00 

16.  185/65R15 34350000-5 4 90,00 360,00 

17.  185/75R16C 34350000-5 8 110,00 880,00 

18.  195/60R16C 34350000-5 4 130,00 520,00 

19.  195/70R15C 34350000-5 8 120,00 960,00 

20.  205/70R15 34350000-5 4 120,00 480,00 

21.  205/80R16 34350000-5 4 130,00 520,00 

22.  215/70R15C 34350000-5 4 130,00 520,00 

23.  225/65R16C 34350000-5 4 140,00 560,00 

24.  255/70R16 34350000-5 4 140,00 560,00 

25.  13,6R28 34350000-5 2 500,00 1.000,00 

26.  700-12 34350000-5 2 150,00 300,00 



 

27.  7.00R12 34350000-5 4 450,00 1.800,00 

28.  340/80-18 
(12.5/80-18) 

34350000-5  
6 

 
450,00 

 
2.700,00 

29.  440/80-28 
(16.9/14-28) 

34350000-5  
4 

 
650,00 

 
2.600,00 

30.  10-16.5 34350000-5 4 250,00 1.000,00 

31.  15.5R25  L2/G2 34350000-5 2 1.400,00 2.800,00 

32.  1300/24  4 600,00 2.400,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 162 ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 54.740,00 

   ΦΠΑ 24% 13.137,60 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 67.877,60€ 

 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  

Μ×Π×Υ 
CPV 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχιο ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

1. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
518x276x242 Φορτίου 225Αh 

31430000-9 
4 

190,00 760,00 

2. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
513x189x223 Φορτίου 140Αh 

31430000-9 
20 

150,00 3.000,00 

3. 
Συσσωρευτής  ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
349x175x290 Φορτίου 125Αh 

31430000-9 
14 

160,00 2.240,00 

4. 

 

Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
353x175x190 Φορτίου 
100Αh 

31430000-9 

17 

120,00 2.040,00 

5. 

 

Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
278x175x175 Φορτίου 75Αh 

31430000-9 
8 

100,00 800,00 

6. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
240x175x190 Φορτίου 65Αh 

31430000-9 
12 

90,00 1.080,00 

7. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
242x175x190 Φορτίου 55Αh 

31430000-9 
10 

70,00 700,00 

8. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
238x129x227 Φορτίου 45Αh 

31430000-9 
6 

55,00 330,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

91 
ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
10.950,00 

  ΦΠΑ 24% 2.628,00 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
13.578,00 

 



 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
MONAΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€) 

1.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 7,5Α 

31211300-1  100 Τεμάχιο 0,10 10,00 

2.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 10Α 

31211300-1  100 Τεμάχιο 0,10 10,00 

3.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 15Α 

31211300-1  100 Τεμάχιο 0,10 10,00 

4.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 20Α 

31211300-1  100 Τεμάχιο 0,10 10,00 

5.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μικρές 10Α 

31211300-1 100 Τεμάχιο 0,10 10,00 

6.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μικρές 15Α 

31211300-1 100 Τεμάχιο 0,10 10,00 

7.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μικρές 20Α 

31211300-1  100 Τεμάχιο 0,10 10,00 

8.  
Λαμπτήρας Άνευ 
Κάλυκα (Τ10)  
12V – 5W  

31520000-7 40 Τεμάχιο 0,35 14,00 

9.  
Λαμπτήρας Άνευ 
Κάλυκα (Τ10) 24V – 
5W  

31520000-7 40 Τεμάχιο 0,40 16,00 

10.  
Λαμπτήρας αλογόνου 
(H3) με καλώδιο 24V 
-70W 

31520000-7 10 Τεμάχιο 1,50 15,00 

11.  
Λαμπτήρας αλογόνου 
(H1) χωρίς καλώδιο 
24V -70W 

31520000-7 10 Τεμάχιο 2,80 28,00 

12.  
Λαμπτήρας Αλογόνου 
(Η7) 24V – 70W 

31520000-7 40 Τεμάχιο 3,50 140,00 

13.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
συρταρωτός θηλυκός 
χωρίς νύχι  
0.5-1.5 mm² 

31610000-5 10 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
2,00 20,00 

14.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
συρταρωτός θηλυκός 
με νύχι  
0.5-1.5 mm² 

31610000-5 8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
2,00 16,00 

15.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
συρταρωτός 
αρσενικός με νύχι  
0.5-1.5 mm² 

31610000-5 8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
2,00 16,00 

16.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
γυμνός κως με 
στρόγγυλη οπή 6 
mm²  

31610000-5 4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
2,50 10,00 

17.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
γυμνός κως με 
στρόγγυλη οπή 5 
mm² 

31610000-5 8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
2,50 20,00 

18.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
γυμνός κως με 
στρόγγυλη οπή 4 
mm² 

31610000-5 4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
2,50 10,00 

19.  

Καλύμματα γυμνών 
συρταρωτών 
ακροδεκτών (φισάκι)  
6 mm² 

31610000-5 4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
0,50 2,00 

20.  

Καλύμματα γυμνών 
συρταρωτών 
ακροδεκτών (φισάκι)  
5 mm² 

31610000-5 8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
0,50 4,00 



 

21.  

Καλύμματα γυμνών 
συρταρωτών 
ακροδεκτών (φισάκι)  
4 mm² 

31610000-5 4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
0,50 2,00 

22.  

Ακροδέκτες 
Μπαταρίας Θετικοί 
(+) (Φορτηγού / 
Επιβατικού) 

31610000-5 30 Τεμάχιο 3,50 105,00 

23.  

Ακροδέκτες 
Μπαταρίας Αρνητικοί 
(-) (Φορτηγού / 
Επιβατικού) 

31610000-5 15 Τεμάχιο 3,50 52,50 

24.  
Διακόπτες ON/OFF 
(τραβηχτός)  
12/24V-10A 

31610000-5 50 Τεμάχιο 2,50 125,00 

25.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 0.75 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,20 20,00 

26.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
 μαύρο 0.75 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,20 20,00 

27.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 1.0 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,30 30,00 

28.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
μαύρο 1.0 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,30 30,00 

29.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
μπλε 1.00mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,30 30,00 

30.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 1.5 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,40 40,00 

31.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
μαύρο 1.5 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,40 40,00 

32.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
μπλε 1.5 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,40 40,00 

33.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 2.5 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,30 30,00 

34.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
μαύρο 2.5 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,30 30,00 

35.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
7×1.0 mm2 

31610000-5 50 μέτρο 2,80 140,00 

36.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
3×1.5 mm2 

31610000-5 50 μέτρο 1,00 50,00 

37.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
2×1.5 mm2 

31610000-5 100 μέτρο 0,70 70,00 

38.  
Κως συρταρωτό με 
μόνωση κόκκινο 
0.5-1.5 mm2 

31610000-5 2 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
3,00 6,00 

39.  
Κως συρταρωτό με 
μόνωση μπλε 
0.5-1.5 mm2 

31610000-5 2 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
3,00 6,00 

40.  
Θερμοσυστελλόμενο 
μακαρόνι 0.5 mm2 

31610000-5 10 Τεμάχιο 0,20 2,00 

41.  
Θερμοσυστελλόμενο 
μακαρόνι 1.5 mm2 

31610000-5 10 Τεμάχιο 0,30 3,00 

42.  
Θερμοσυστελλόμενο 
μακαρόνι 2.5 mm2 

31610000-5 10 Τεμάχιο 0,40 4,00 



 

43.  
Ηλεκτρική Κόρνα 12V 
115dB 

31610000-5 8 Τεμάχιο 12,00 96,00 

44.  
Φάρος αποσπώμενος 
(μαγνητικός) τύπου 
led 12V/24 16W  

31610000-5 15 Τεμάχιο 30,00 450,00 

45.  
Φάρος σταθερός 
τύπου led 12/24V 

31610000-5 30 Τεμάχιο 60,00 1.800,00 

46.  
Προβολέας εργασίας 
τύπου led 12/32V-
48W 

31610000-5 40 Τεμάχιο 25,00 1.000,00 

47.  
Φως πινακίδας τύπου 
led με τάση 10/30V 
4W 

31610000-5 20 Τεμάχιο 11,00 220,00 

48.  

Φανάρια όπισθεν 
(ζεύγος αριστερά - 
δεξιά) τύπου led  
24V 

31610000-5 
 

10 
 

Τεμάχιο 
45,00 

 
450,00 

49.  
Ρελέ υπενθύμισης 
φώτων 2 επαφών  
12V 30A 

31610000-5 
 

20 
 

Τεμάχιο 
15,00 300,00 

50.  
Ρελέ υπενθύμισης 
φώτων 2 επαφών  
24V 30A 

31610000-5 
 

20 
 

Τεμάχιο 
15,00 300,00 

51.  
Πλευρικό φανάρι 
όγκου τύπου led 
12/32V 48W 

31610000-5 60 Τεμάχιο 8,00 480,00 

52.  
Πλευρικό φανάρι 
όγκου τύπου led 
(κέρατο) 24V 

31610000-5 20 Τεμάχιο 18,00 360,00 

53.  
Μονωτικές Ταινίες 
(0.13x19mm)  
μαύρου χρώματος 

31610000-5 40 Τεμάχιο 0,90 36,00 

54.  
Δεματικά Καλωδίων 
μαύρου χρώματος 
292×3.6 

31610000-5 10 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
3,00 30,00 

55.  
Δεματικά Καλωδίων 
μαύρου χρώματος 
200×2.5 

31610000-5 10 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
2,00 20,00 

56.  
Δεματικά Καλωδίων 
μαύρου χρώματος 
165×2,5 

31610000-5 10 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
1,50 15,00 

57.  
Δεματικά Καλωδίων 
λευκού χρώματος 
292×3,6 

31610000-5 5 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
3,00 15,00 

58.  
Δεματικά Καλωδίων 
λευκού χρώματος 
200×2,5 

31610000-5 5 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
2,00 10,00 

59.  
Δεματικά Καλωδίων 
λευκού χρώματος 
165×2,5 

31610000-5 5 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
1,50 7,50 

60.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ6 

44167100-9 10 Τεμάχιο 1,50 15,00 

61.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ8 

44167100-9 10 Τεμάχιο 1,70 17,00 

62.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ10 

44167100-9 5 Τεμάχιο 2,10 10,50 

63.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ12 

44167100-9 5 Τεμάχιο 2,20 11,00 

64.  

Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
650mm × 380 mm  
  

 
34320000-6 

 
5 

 
Σετ 

28,00 
 

140,00 



 

65.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
600mm × 400 mm  

 
34320000-6 

 
10 

 
Σετ 

25,00 
 

250,00 

66.  
 Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης 
 470mm  

 
34320000-6 
 

 
5 

 
Σετ 

15,00 
 

75,00 

67.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης 550mm  

 
34320000-6 

 
10 

 
Σετ 

20,00 200,00 

68.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
380mm  

 
34320000-6 

 
10 

 
Σετ 

11,00 110,00 

69.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
350mm  

 
34320000-6 

 
6 

 
Σετ 

10,00 60,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.631 ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 7.734,50 
   ΦΠΑ 24% 1.856,28 
   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 9.590,78€ 

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ομάδας 4 ανέρχεται σε € 10.251,00 πλέον € 2.460,24 ΦΠΑ 24%, 

ήτοι σύνολο € 12.711,24 και αναλύεται  κατωτέρω: 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ) 

Α/Α Περιγραφή 
ανταλλακτικού 

 
CPV 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Α/Α οχήματος Ποσότητα 
 
 

 

Κόστος 
ανταλλακτικού 

(€) 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικών  
(€) 

1.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 11,12,13,14,15,22, 
23,24,28,29,33,35 

12 7,00 84,00 

2.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 16,17,18,19,20,21, 
25,26 

8 8,00 64,00 

3.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 27,30,31 3 9,00 27,00 

4.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 1,2,3,4,5,6,7,9,10, 
32,34 

11 10,00 110,00 

5.  Φίλτρο λαδιού 34300000-0 Τεμάχιο 10 1 8,00 8,00 

6.  Φίλτρο λαδιού 34300000-0 Τεμάχιο 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 
12,13,14,15,16,17,1
8, 
19,20,21,22,23,24,2
8,29,30,31,32,33,34
,35 

31 6,00 186,00 

7.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 11,12,13,14,15,22,2
3,24,33,35 

10 6,00 60,00 

8.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 2,7 2 7,00 14,00 

9.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 3,4,5,6,8,10,20,21,2
8 

9 8,00 72,00 

10.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 16,17,18,19,27 5 9,00 45,00 

11.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 32,34 2 17,00 34,00 

12.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

 

34300000-0 Τεμάχιο 2,3,4,5,6,7,8,15 8 20,00 160,00 

13.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

 

34300000-0 Τεμάχιο 28 1 18,00 18,00 

14.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

34300000-0 Τεμάχιο 1,9,10,33 4 11,00 44,00 

15.  Φίλτρο 34300000-0 Τεμάχιο 29,30,31,32,34 5 11,00 55,00 



 

πετρελαίου 

16.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 11,12,13,14, 4 18,00 72,00 

17.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 22,23,24,25,26,35 6 19,00 114,00 

18.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 16,17,18,19,20,21 6 25,00 150,00 

19.  Μπουζί  34300000-0 Σετ 2,4,5,6,7,27,33 7 16,00 112,00 

20.  Μπουζί  34300000-0 Σετ 1 1 26,00 26,00 

21.  Μπουζί  34300000-0 Σετ 3,28 2 44,00 88,00 

22.  Μπουζί  34300000-0 Σετ 15 1 64,00 64,00 

23.  Μπουζί  34300000-0 Σετ 8,9,10 3 76,00 228,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 142 ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.835,00€ 
    ΦΠΑ 24% 440,40€ 
    ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.275,40€ 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Α/Α Περιγραφή 
ανταλλακτικού 

CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Α/Α οχήματος Ποσότητα 
 
 
 

Κόστος 
ανταλλακτικού 

(€) 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικών  
(€) 

1.  Φίλτρο αέρος  34300000-0 Τεμάχιο 6 1 25,00 25,00 

2.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 21,22 2 46,00 92,00 

3.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 9,19,20 3 56,00 168,00 

4.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 2,8,10,12, 
15,16,17, 
23 

8 63,00 504,00 

5.  Φίλτρο λαδιού 
×2 

34300000-0 Τεμάχιο 4,5,6,16,17, 
13 

6 13,00 78,00 

6.  Φίλτρο λαδιού 
×2 

34300000-0 Τεμάχιο 3,7,10,11, 
12,14,21,22 

8 16,00 128,00 

7.  Φίλτρο λαδιού 
×2 

34300000-0 Τεμάχιο 2,8,15,19,20 5 17,00 85,00 

8.  Φίλτρο λαδιού 
×2 

34300000-0 Τεμάχιο 9 1 20,00 20,00 

9.  Φίλτρο λαδιού 
×2 

34300000-0 Τεμάχιο 18 1 25,00 25,00 

10.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 1,3,4,5,6,7,8, 
11,13,21,22 

11 11,00 121,00 

11.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 2,9,15 3 13,00 39,00 

12.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 10,12,16,17,18 5 15,00 75,00 

13.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 19,20 2 17,00 34,00 

14.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 14 1 32,00 32,00 

15.  Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

34300000-0 Τεμάχιο 1,2,3,7,8,9, 
10,11,12,13,15,16, 
17,18,21,22,23 

17 22,00 374,00 

16.  Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

34300000-0 Τεμάχιο 19,20 2 30,00 60,00 

17.  Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

34300000-0 Τεμάχιο 14 1 42,00 42,00 

18.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμόνι) 

34300000-0 Τεμάχιο 1,3,7,9,10,11,12,13,
14,18, 
19,20,21,22,23 

15 5,00 75,00 

19.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 

34300000-0 Τεμάχιο 19,20 2 60,00 120,00 

20.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 

34300000-0 Τεμάχιο 3,9 2 28,00 56,00 



 

21.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 

34300000-0 Τεμάχιο 2,8,15,16,17,21,22 7 15,00 105,00 

22.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 

34300000-0 Τεμάχιο 10,11,12,14 4 10,00 40,00 

23.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 3,6,9,18,21, 
22,23 

7 16,00 112,00 

24.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 19,20 2 10,00 20,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 116 ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.430,00€ 
     ΦΠΑ 24%   583,20€ 
     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 3.013,20€ 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Α/
Α 

Περιγραφή 
ανταλλακτικού 

CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Α/Α οχήματος Ποσότητα 
 
 

 

Κόστος 
ανταλλακτικού 

(€) 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικών  
(€) 

1.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 12 1 106,00 106,00 

2.  Φίλτρο αέρος  
  

34300000-0 Τεμάχιο 13,13 2 75,00 150,00 

3.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 17 1 65,00 65,00 

4.  Φίλτρο αέρος ×2 34300000-0 Τεμάχιο 9,18 4 50,00 200,00 

5.  Φίλτρο αέρος ×2 34300000-0 Τεμάχιο 19 2 40,00 80,00 

6.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 11 1 32,00 32,00 

7.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 8,8,10 3 25,00 75,00 

8.  Φίλτρο αέρος 34300000-0 Τεμάχιο 2,3 2 22,00 44,00 

9.  Φίλτρο λαδιού 34300000-0 Τεμάχιο 6 1 18,00 18,00 

10.  Φίλτρο λαδιού 34300000-0 Τεμάχιο 5,13,13 3 15,00 45,00 

11.  Φίλτρο λαδιού 34300000-0 Τεμάχιο 4,6,9,9,12,17,19, 
19 

8 12,00 96,00 

12.  Φίλτρο λαδιού 34300000-0 Τεμάχιο 1,2,3,7,11 5 10,00 50,00 

13.  Φίλτρο λαδιού 34300000-0 Τεμάχιο 8,8,10 3 8,00 24,00 

14.  Φίλτρο 
Πετρελαίου ×2 

34300000-0 Τεμάχιο 20 2 22,00 44,00 

15.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 17 1 16,00 16,00 

16.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 5,6,9,9,11,12,18, 
18,19 

9 12,00 108,00 

17.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 2,3,4,7,8,8,10,13,
13 

9 10,00 90,00 

18.  Προφίλτρο 
πετρελαίου 

34300000-0 Τεμάχιο 9,9 2 10,00 20,00 

19.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) ×2 

34300000-0 Τεμάχιο 20 2 25,00 50,00 

20.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) 

34300000-0 Τεμάχιο 9,9 2 17,00 34,00 

21.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) 

34300000-0 Τεμάχιο 10 1 15,00 15,00 

22.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) 

34300000-0 Τεμάχιο 17 1 8,00 8,00 

23.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 17,20,20 3 22,00 66,00 

24.  Φίλτρο καμπίνας 34300000-0 Τεμάχιο 2,3 2 13,00 26,00 

25.  Φίλτρο 
ανακύκλωσης 
αέρα (air 
condition) 

34300000-0 Τεμάχιο 9,13 2 19,00 38,00 

26.  Φίλτρο 
ανακύκλωσης 

34300000-0 Τεμάχιο 20 1 13,00 13,00 



 

αέρα (air 
condition) 

27.  Φίλτρο 
ξηραντήρα 

34300000-0 Τεμάχιο 17 1 36,00 36,00 

28.  Φίλτρο 
τρικουβέρτου 

34300000-0 Τεμάχιο 13,13 2 22,00 44,00 

29.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

34300000-0 Τεμάχιο 12,19,19 3 25,00 75,00 

30.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

34300000-0 Τεμάχιο 2,3,11 3 15,00 45,00 

31.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

34300000-0 Τεμάχιο 4,5,6,7,13,13 6 13,00 78,00 

32.  Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

34300000-0 Τεμάχιο 17 1 10,00 10,00 

33.  Φίλτρο 
Υδραυλικού  
(καλαθιού) 

34300000-0 Τεμάχιο 2,3 2 13,00 26,00 

34.  Φίλτρο 
υδραυλικού × 2 

34300000-0 Τεμάχιο 9 2 27,00 54,00 

35.  Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 
ELEMENT 
WATER 
SEPARATOR × 2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 30,00 180,00 

36.  Φίλτρο λαδιού 
(FILTER OIL) × 
2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 28,00 168,00 

37.  Φίλτρο καυσίμου 
(FILTER 
ELEMENT FUEL) 
× 2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 45,00 270,00 

38.  Φίλτρο 
υδραυλικού με 
θήκη (HOUSING 
HYDRAULIC OIL 
FILTER) × 2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 80,00 480,00 

39.  Φίλτρο 
αναθυμιάσεων 
(FILTER GP- 
FUMES 
DISPOSAL) × 2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 65,00 390,00 

40.  Φίλτρο εξάτμισης 
(FILTER GP-
DIESEL 
EXHAUST) × 2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 25,00 150,00 

41.  Φίλτρο αέρα 
(FILTER 
ELEMENT AIR) × 
2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 110,00 660,00 

42.  Φίλτρο αέρα 
(FILTER 
ELEMENT AIR) × 
2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 40,00 240,00 

43.  Φίλτρο καμπίνας 
(FILTER CAB 
AIR) × 2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 25,00 150,00 

44.  Φίλτρο (FILTER) 
× 2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 55,00 330,00 

45.  ΚΙΤ DRAIN ×2 34300000-0 Τεμάχιο 16 2 20,00 40,00 

46.  BREATHER ×2 34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 34,00 204,00 



 

47.  BREATHER ×2 34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 17,00 102,00 

48.  BREATHER ×2 34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 6 12,00 72,00 

49.  Ελαστικός 
δακτύλιος (SEAL 
O-RING) 
(19.18MM ID) ×2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 12 2,50 30,00 

50.  Ελαστικός 
δακτύλιος 
(SEAL O-RING) × 
4 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 24 9,00 216,00 

51.  Ελαστικός 
δακτύλιος (SEAL 
O-RING) ×2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 12 3,00 36,00 

52.  Ελαστικός 
δακτύλιος (SEAL 
O-RING) ×2 

34300000-0 Τεμάχιο 14,15,16 12 7,00 84,00 

53.  Φίλτρο κάδου ×2 34300000-0 Τεμάχιο 9 2 90,00 180,00 

54.  Φίλτρο δεξαμενής 
νερού 

34300000-0 Τεμάχιο 8,8,9 3 15,00 45,00 

55.  Φίλτρο αντλίας 
νερού ×2 

34300000-0 Τεμάχιο 9 2 17,00 34,00 

56.  Φίλτρο PPI ×2 34300000-0 Τεμάχιο 9 2 22,00 44,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 242 ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 5.986,00 

     ΦΠΑ 24% 1.436,64 

     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 7.422,64€ 

 
O συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των ελαστικών επισώτρων (Ομάδα 1), 
των συσσωρευτών (Ομάδα 2), των αναλώσιμων ανταλλακτικών μικροεπισκευών (Ομάδα 3) και την 
προμήθεια των αναλώσιμων ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης (Ομάδα 4), θα αντιμετωπιστεί από 
δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2020 και αν χρειαστεί 
αντίστοιχα του 2021 (Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά) στον Κ.Α. εξόδων ως εξής: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 
 

02.20.6671.001  Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων Δήμου Δέλτα  
(2020)  

67.877,60 
 

02.20.6671.003  Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) 
αυτ/των Δ.Δέλτα (2020) 

35.880,02 
 

ΚΩΔ. NUTS : EL522 

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

                 31211300-1 ( Ασφάλειες ) 
                 31520000-7 ( Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα ) 
                 31610000-5 ( Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα ) 
                 44167100-9 ( Σύνδεσμοι )  
                 34320000-6 ( Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους ) 
  31430000-9 ( Ηλεκτρικοί συσσωρευτές )   
                 34350000-5 ( Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως )  

 

Σίνδος 04/03/2020 

                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                         O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                             ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
   ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 
          Σαλανίδης Γρηγόρης                                                                  Σιωμάδης Σωτήρης 
            ΔΕ Οδηγών                                                                              ΠΕ Βιολόγων



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2020 

 

 
 
 
 
 
 
              Θέμα: « Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και 
                         διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων)      

                για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα » 
  
             Προϋπολογισμός: 103.757,62€ 
                

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο Προμήθειας  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών υλικών και ελαστικών, 
για την ετήσια ή βάση χιλιομέτρων, προληπτική συντήρηση (σέρβις), για το σύνολο των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του συνεργείου που διαθέτει στις εγκαταστάσεις 
του ή για τις ανάγκες μικροεπισκευών και αντικατάστασης λόγω φθοράς από διαρκή χρήση ή τέλους ζωής (Lh). 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και με 
κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 
ομάδα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
εφόσον το προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε Ομάδας (1,2,3,4) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλες τις Ομάδες (1,2,3,4) ανέρχεται στο ποσό των 103.757,62€ (μαζί με το 
Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα για το έτος 2020 και εάν 
απαιτηθεί από τον αντίστοιχο του 2021 εφόσον δεν ολοκληρωθεί η προμήθεια εντός του 2020, με 
χρηματοδότηση από Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά-Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού, αναλυτικά όπως 
αναφέρεται παρακάτω ως εξής:  

1) Κ.Α.  02.20.6671.001 -  Προμήθεια ελαστικών επισώτρων  (Ομάδα 1) συνολικού   ενδεικτικού προϋπολογισμού 
67.877,60€ . 

2) 02.20.6671.003 – α) Προμήθεια συσσωρευτών (Ομάδα 2) ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.578,00€, β) 
προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών μικροεπισκευών (Ομάδα 3) ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.590,78€ και 
γ) την προμήθεια των αναλώσιμων ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης (Ομάδα 4) ενδεικτικού προϋπολογισμού 
12.711,24€. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 35.880,02€. 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. Στην τιμή προσφοράς για τα 
ελαστικά επίσωτρα θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση και η ζυγοστάθμιση, καθώς και όλες οι 
επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή (κόστος εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών κλπ). Για τα 
αναλώσιμα ανταλλακτικά και τους συσσωρευτές στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται, η προμήθεια και η 
μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα, καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του 
προμηθευτή.  
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Οι προσφερόμενες τιμές, είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του 
δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, 
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   
Υπογραφή και διάρκεια σύμβασης 

Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 
μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη 
σύμβαση. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή 
της. Στην περίπτωση που εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο πριν από την χρονική λήξη της σύμβασης, η 
σύμβαση θεωρείται λήξασα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Εγγυήσεις 

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 4 του άρθρου 72 του N. 4412/2016 (στοιχεία α έως ι και επιπλέον τον 
τίτλο της σχετικής 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 8 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
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συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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 των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα φέρουν γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον, 
που θα ισχύει από την ημερομηνία παραλαβή τους από τον Δήμο για τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και για 
τα ελαστικά από την ημερομηνία τοποθέτησης τους στο όχημα, από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που υλικά 
στα οποία η πρόωρη φθορά είναι αναιτιολόγητη, θα πρέπει να αντικαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς 
περαιτέρω χρέωση και όχι σε μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν των δύο εργάσιμων ημερών. Τα ανωτέρω θα 
δηλώνονται με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 
Υπεργολαβία 

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

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

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

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

 
ΆΡΘΡΟ 7ο 
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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
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: 
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Χρόνος και τρόπος παράδοσης υλικών  

Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών επίσωτρων θα πραγματοποιείται με την μετακίνηση του 
υπηρεσιακού οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου σε διάστημα που δεν πρέπει να ξεπερνά τις τρεις (3) 
ημέρες. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης οχήματος ή μηχανήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των 
ελαστικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση των 
ελαστικών (χωρίς επιπλέον χρέωση). Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα 
συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής εργασίες-
παροχή υπηρεσίας). Θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  
Κατά την παραλαβή-τοποθέτηση θα παρίσταται ο οδηγός – χειριστής του εκάστοτε οχήματος ή μηχανήματος. 
Όλοι οι συσσωρευτές θα παραδίδονται έτοιμοι προς λειτουργία, με τα υγρά τους (ανοικτού τύπου) και την 
αρχική τους φόρτιση. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των συσσωρευτών και των αναλώσιμων ανταλλακτικών, θα γίνει στην αποθήκη του 
Δήμου Δέλτα στη Ν. Μαγνησία, με παράδοση όλων των ειδών, για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του 
Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, το αργότερο μέσα σε διάστημά δέκα (10) ημερών από την 
αποστολή εγγραφής εντολής του Τμήματος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από την προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
Η επιτροπή παραλαβής θα καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, θα ελέγχει τα 
συνοδευτικά έγγραφα και τη συμφωνία αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση.  
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων των ειδών, ο 
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 
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. 
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. 
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ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία 
και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Με την υπογραφή σύμβασης ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα 
ανταλλακτικά (αναλώσιμα) τα οποία θα παραδώσει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, θα 
ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), ότι 
είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

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. 

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει 
ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ανταλλακτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της 
παρούσας, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  

Οι δαπάνες αντικατάστασης του νέου ανταλλακτικού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων αναλώσιμων ανταλλακτικών επήλθε φθορά σε όχημα του Δήμου, 
ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε 
το ακατάλληλο ανταλλακτικό. 

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

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους καθοριζόμενους χρόνους του στο άρθρου 10 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 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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 αποφαινόμενου 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 παραπάνω 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 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  
Πληρωμή Αναδόχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν 
διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα τους. 

Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις 
του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016. 

Για την διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου 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). 

 

Άρθρο 12ο  
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Δοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 10 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 15 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

Άρθρο 14ο  
Απόρριψη συμβατικών υλικών 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. 

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. 

 
Σίνδος 04/03/2020 

 

                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                         O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                             ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
   ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
 
          Σαλανίδης Γρηγόρης                                                                  Σιωμάδης Σωτήρης 
            ΔΕ Οδηγών                                                                  ΠΕ Βιολόγων 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ 

ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], 
σελίδα [] Αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]   
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης  στο 
ΚΗΜΔΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997630659 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.dimosdelta.gr 
Πόλη: ΣΙΝΔΟΣ 
Οδός και αριθμός: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 
Ταχ. κωδ.: 57400 
Αρμόδιος επικοινωνίας: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
Τηλέφωνο: 2313300520 
φαξ: 2310586849 

Ηλ. ταχ/μείο: e.samara@dimosdelta.gr 
Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

http://www.dimosdelta.gr/
mailto:e.samara@dimosdelta.gr


 

Σελίδα 80 

Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
e-ΤΕΥΔ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ" 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται 
στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): Αριθμός διακήρυξης 8/2020 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
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- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ναι / Όχι 

 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων  σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης: 

- 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
 

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

Απάντηση: 
- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 



 

Σελίδα 82 

Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 
 

 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 
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Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
 Ναι / Όχι 
.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  
Ναι / Όχι 
.. 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής  του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 
έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 
XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί 
να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που  έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο  οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

 
Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει 
τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος 
IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή 

 
 

ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], 
σελίδα [] Αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]   
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης  στο 
ΚΗΜΔΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997630659 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.dimosdelta.gr 
Πόλη: ΣΙΝΔΟΣ 
Οδός και αριθμός: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 
Ταχ. κωδ.: 57400 
Αρμόδιος επικοινωνίας: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
Τηλέφωνο: 2313300520 
φαξ: 2310586849 

Ηλ. ταχ/μείο: e.samara@dimosdelta.gr 
Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
e-ΤΕΥΔ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 "ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ") 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται 
στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): Αριθμός διακήρυξης 8/2020 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

http://www.dimosdelta.gr/
mailto:e.samara@dimosdelta.gr
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Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ναι / Όχι 

 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων  σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
 

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

Απάντηση: 
- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
 

 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
 Ναι / Όχι 
.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 

 



 

Σελίδα 105 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  
Ναι / Όχι 
.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής  του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
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λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 
έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 
XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί 
να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει 
τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος 
IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή 

 

 

ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3 & 4 

 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], 
σελίδα [] Αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]   
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης  στο 
ΚΗΜΔΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997630659 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.dimosdelta.gr 
Πόλη: ΣΙΝΔΟΣ 
Οδός και αριθμός: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 
Ταχ. κωδ.: 57400 
Αρμόδιος επικοινωνίας: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 
Τηλέφωνο: 2313300520 
φαξ: 2310586849 

Ηλ. ταχ/μείο: e.samara@dimosdelta.gr 
Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
e-ΤΕΥΔ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ" 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται 
στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): Αριθμός διακήρυξης 8/2020 

 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 

http://www.dimosdelta.gr/
mailto:e.samara@dimosdelta.gr
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;  
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ναι / Όχι 

 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων  σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
 

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

Απάντηση: 
- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 

Ταυτότητα της οντότητας 
- 

Τύπος ταυτότητας 
- 

Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
 

 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 

Λόγος(-οι) 
- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
 Ναι / Όχι 
.. 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποσό 

 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;  
Ναι / Όχι 
.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;  
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής  του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 
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επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 
σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 
έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 
XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί 
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να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που  έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο  οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 

Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει 
τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος 
IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
Τόπος 
Υπογραφή 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης 

 

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

(ΣΧΕΔΙΟ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ) ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ  
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Στη Σίνδο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  ...-....-2020 ημέρα ............... και ώρα ........ ...... οι 
κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

1. Λιακόπουλος Α. Διονύσιος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών νόμιμος εκπρόσωπος του 
Δήμου Δέλτα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1265/17329/16-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί 
ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Δέλτα και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Έδρα του Δήμου: Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ.: 997630659 – Δ.Ο.Υ. Ιωνίας. 

2. …………………………….., κάτοχος του με αριθμό …………… Δ.Α.Τ., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 
«…………………..……», Δ/νση: ……………, ……………, ΤΚ ……………, ΑΦΜ ……………, Δ.Ο.Υ. ……………, 
τηλέφωνο επικοινωνίας ……………, fax: ……………, στην οποία κατακυρώθηκε, μετά από ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, η προμήθεια των ειδών του 
τμήματος/των τμημάτων ………. της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ  σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. ………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα βάσει της υπ’ αριθ. …/………/…-
….-……… διακήρυξης, 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, την προμήθεια 
των ειδών που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην από ...-...-2020 προσφορά του αναδόχου. Η 
συμβατική αξία της προμήθειας ορίζεται σε ................ € ήτοι .................. € με το Φ.Π.Α. 24% και θα 
βαρύνει τους Κ.Α. 02.20.6671.003 και 02.20.6671.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα έτους 2020 
και τον αντίστοιχο έτους 2021, α/α Α.Α.Υ. 289/2020. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους – 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Αναλυτικά τα είδη είναι τα εξής: 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

1.  315/70R22.5 (τιμόνι) 6 Τεμάχιο    

2.  
315/70R22.5 
(διαφορικό) 

12 Τεμάχιο   

3.  315/80R22.5 (τιμόνι) 4 Τεμάχιο   

4.  
315/80R22.5 
(διαφορικό) 

12 Τεμάχιο   

5.  245/70R19.5 (τιμόνι) 2 Τεμάχιο   

6.  
245/70R19.5 
(διαφορικό) 

4 Τεμάχιο   

7.  285/70R19.5 (τιμόνι) 4 Τεμάχιο   

8.  
285/70R19.5 
(διαφορικό) 

8 Τεμάχιο   

9.  13R22.5 (τιμόνι) 2 Τεμάχιο   

10.  13R22.5 (διαφορικό) 8 Τεμάχιο   

11.  385/65R22.5 (τιμόνι) 2 Τεμάχιο   

12.  
385/65R22.5 
(διαφορικό) 

8 Τεμάχιο   
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13.  
385/65R22.5 pilot 

συρόμενο 
6 Τεμάχιο   

14.  185/65R14 8 Τεμάχιο   

15.  185/60R14 4 Τεμάχιο   

16.  185/65R15 4 Τεμάχιο   

17.  185/75R16C 8 Τεμάχιο   

18.  195/60R16C 4 Τεμάχιο   

19.  195/70R15C 8 Τεμάχιο   

20.  205/70R15 4 Τεμάχιο   

21.  205/80R16 4 Τεμάχιο   

22.  215/70R15C 4 Τεμάχιο   

23.  225/65R16C 4 Τεμάχιο   

24.  255/70R16 4 Τεμάχιο   

25.  13,6R28 2 Τεμάχιο   

26.  700-12 2 Τεμάχιο   

27.  7.00R12 4 Τεμάχιο   

28.  340/80-18 (12.5/80-18) 6 Τεμάχιο   

29.  440/80-28 (16.9/14-28) 4 Τεμάχιο   

30.  10-16.5 4 Τεμάχιο   

31.  15.5R25  L2/G2 2 Τεμάχιο   

32.  1300/24 4 Τεμάχιο   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΟΜΑΔΑ 2 - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  

Μ×Π×Υ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ(€) 

1. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή κλειστού 
τύπου Διαστάσεων 518x276x242 
Φορτίου 225Αh 

4 Τεμάχιο   

2. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή κλειστού 
τύπου Διαστάσεων 513x189x223 
Φορτίου 140Αh 

20 Τεμάχιο   

3. 
Συσσωρευτής  ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
349x175x290 Φορτίου 125Αh 

14 Τεμάχιο   

4. 

 

Συσσωρευτής ανοικτού ή 
κλειστού τύπου Διαστάσεων 
353x175x190 Φορτίου 
100Αh 

17 Τεμάχιο   

5. Συσσωρευτής ανοικτού ή 8 Τεμάχιο   



 

Σελίδα 132 

 

κλειστού τύπου Διαστάσεων 
278x175x175 Φορτίου 75Αh 

6. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή κλειστού 
τύπου Διαστάσεων 240x175x190 
Φορτίου 65Αh 

12 Τεμάχιο   

7. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή κλειστού 
τύπου Διαστάσεων 242x175x190 
Φορτίου 55Αh 

10 Τεμάχιο   

8. 
Συσσωρευτής ανοικτού ή κλειστού 
τύπου Διαστάσεων 238x129x227 
Φορτίου 45Αh 

6 Τεμάχιο   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ   

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
MONAΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

1.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 7,5Α 

100 Τεμάχιο   

2.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 10Α 

100 Τεμάχιο   

3.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 15Α 

100 Τεμάχιο   

4.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μεγάλες 20Α 

100 Τεμάχιο   

5.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μικρές 10Α 

100 Τεμάχιο   

6.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μικρές 15Α 

100 Τεμάχιο   

7.  
Ασφάλειες διχαλωτές 
μικρές 20Α 

100 Τεμάχιο   

8.  
Λαμπτήρας Άνευ 
Κάλυκα (Τ10)  
12V – 5W  

40 Τεμάχιο   

9.  
Λαμπτήρας Άνευ 
Κάλυκα (Τ10) 24V – 
5W  

40 Τεμάχιο   

10.  
Λαμπτήρας αλογόνου 
(H3) με καλώδιο 24V 
-70W 

10 Τεμάχιο   

11.  
Λαμπτήρας αλογόνου 
(H1) χωρίς καλώδιο 
24V -70W 

10 Τεμάχιο   

12.  
Λαμπτήρας Αλογόνου 
(Η7) 24V – 70W 

40 Τεμάχιο   

13.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
συρταρωτός θηλυκός 
χωρίς νύχι  
0.5-1.5 mm² 

10 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

14.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
συρταρωτός θηλυκός 
με νύχι  
0.5-1.5 mm² 

8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

15.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
συρταρωτός 
αρσενικός με νύχι  
0.5-1.5 mm² 

8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
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16.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
γυμνός κως με 
στρόγγυλη οπή 6 
mm²  

4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

17.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
γυμνός κως με 
στρόγγυλη οπή 5 
mm² 

8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

18.  

Ακροδέκτης (φισάκι) 
γυμνός κως με 
στρόγγυλη οπή 4 
mm² 

4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

19.  

Καλύμματα γυμνών 
συρταρωτών 
ακροδεκτών (φισάκι)  
6 mm² 

4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

20.  

Καλύμματα γυμνών 
συρταρωτών 
ακροδεκτών (φισάκι)  
5 mm² 

8 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

21.  

Καλύμματα γυμνών 
συρταρωτών 
ακροδεκτών (φισάκι)  
4 mm² 

4 
Συσκευασία των 25 

τεμαχίων 
  

22.  

Ακροδέκτες 
Μπαταρίας Θετικοί 
(+) (Φορτηγού / 
Επιβατικού) 

30 Τεμάχιο   

23.  

Ακροδέκτες 
Μπαταρίας Αρνητικοί 
(-) (Φορτηγού / 
Επιβατικού) 

15 Τεμάχιο   

24.  
Διακόπτες ON/OFF 
(τραβηχτός)  
12/24V-10A 

50 Τεμάχιο   

25.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 0.75 mm2 

100 μέτρο   

26.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
 μαύρο 0.75 mm2 

100 μέτρο   

27.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 1.0 mm2 

100 μέτρο   

28.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
μαύρο 1.0 mm2 

100 μέτρο   

29.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
μπλε 1.00mm2 

100 μέτρο   

30.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 1.5 mm2 

100 μέτρο   

31.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
μαύρο 1.5 mm2 

100 μέτρο   

32.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
μπλε 1.5 mm2 

100 μέτρο   

33.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
κόκκινο 2.5 mm2 

100 μέτρο   

34.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF 
μαύρο 2.5 mm2 

100 μέτρο   

35.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
7×1.0 mm2 

50 μέτρο   
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36.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
3×1.5 mm2 

50 μέτρο   

37.  
Καλώδιο χαλκού 
εύκαμπτο NYAF  
2×1.5 mm2 

100 μέτρο   

38.  
Κως συρταρωτό με 
μόνωση κόκκινο 
0.5-1.5 mm2 

2 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
  

39.  
Κως συρταρωτό με 
μόνωση μπλε 
0.5-1.5 mm2 

2 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
  

40.  
Θερμοσυστελλόμενο 
μακαρόνι 0.5 mm2 

10 Τεμάχιο   

41.  
Θερμοσυστελλόμενο 
μακαρόνι 1.5 mm2 

10 Τεμάχιο   

42.  
Θερμοσυστελλόμενο 
μακαρόνι 2.5 mm2 

10 Τεμάχιο   

43.  
Ηλεκτρική Κόρνα 12V 
115dB 

8 Τεμάχιο   

44.  
Φάρος αποσπώμενος 
(μαγνητικός) τύπου 
led 12V/24 16W  

15 Τεμάχιο   

45.  
Φάρος σταθερός 
τύπου led 12/24V 

30 Τεμάχιο   

46.  
Προβολέας εργασίας 
τύπου led 12/32V-
48W 

40 Τεμάχιο   

47.  
Φως πινακίδας τύπου 
led με τάση 10/30V 
4W 

20 Τεμάχιο   

48.  

Φανάρια όπισθεν 
(ζεύγος αριστερά - 
δεξιά) τύπου led  
24V 

 
10 

 
Τεμάχιο 

  

49.  
Ρελέ υπενθύμισης 
φώτων 2 επαφών  
12V 30A 

 
20 

 
Τεμάχιο 

  

50.  
Ρελέ υπενθύμισης 
φώτων 2 επαφών  
24V 30A 

 
20 

 
Τεμάχιο 

  

51.  
Πλευρικό φανάρι 
όγκου τύπου led 
12/32V 48W 

60 Τεμάχιο   

52.  
Πλευρικό φανάρι 
όγκου τύπου led 
(κέρατο) 24V 

20 Τεμάχιο   

53.  
Μονωτικές Ταινίες 
(0.13x19mm)  
μαύρου χρώματος 

40 Τεμάχιο   

54.  
Δεματικά Καλωδίων 
μαύρου χρώματος 
292×3.6 

10 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
  

55.  
Δεματικά Καλωδίων 
μαύρου χρώματος 
200×2.5 

10 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
  

56.  
Δεματικά Καλωδίων 
μαύρου χρώματος 
165×2,5 

10 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
  

57.  
Δεματικά Καλωδίων 
λευκού χρώματος 
292×3,6 

5 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
  

58.  
Δεματικά Καλωδίων 
λευκού χρώματος 
200×2,5 

5 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
  

59.  
Δεματικά Καλωδίων 
λευκού χρώματος 
165×2,5 

5 
Συσκευασία 100 

τεμαχίων 
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60.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ6 

10 Τεμάχιο   

61.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ8 

10 Τεμάχιο   

62.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ10 

5 Τεμάχιο   

63.  
Σύνδεσμος πλαστικός 
για σωλήνα υψηλής 
πίεσης αέρα Φ12 

5 Τεμάχιο   

64.  

Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
650mm × 380 mm  
  

 
5 

 
Σετ 

  

65.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
600mm × 400 mm  

 
10 

 
Σετ 

  

66.  
 Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης 
 470mm  

 
5 

 
Σετ 

  

67.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης 550mm  

 
10 

 
Σετ 

  

68.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
380mm  

 
10 

 
Σετ 

  

69.  
Υαλοκαθαριστήρας 
σιλικόνης  
350mm  

 
6 

 
Σετ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή 
ανταλλακτικού 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Α/Α οχήματος Ποσότητα 
 
 

 

Κόστος 
ανταλλακτικού 

(€) 
 

Συνολικό 
κόστος 

ανταλλακτικών  
(€) 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ) 

1.  Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 11,12,13,14,15,22, 
23,24,28,29,33,35 

12   

2.  Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 16,17,18,19,20,21, 
25,26 

8   

3.  Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 27,30,31 3   

4.  Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 1,2,3,4,5,6,7,9,10, 
32,34 

11   

5.  Φίλτρο λαδιού Τεμάχιο 10 1   

6.  Φίλτρο λαδιού Τεμάχιο 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 
12,13,14,15,16,17,1
8, 
19,20,21,22,23,24,2
8,29,30,31,32,33,34
,35 

31   

7.  Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 11,12,13,14,15,22,2
3,24,33,35 

10   

8.  Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 2,7 2   

9.  Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 3,4,5,6,8,10,20,21,2
8 

9   

10.  Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 16,17,18,19,27 5   
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11.  Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 32,34 2   

12.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

 

Τεμάχιο 2,3,4,5,6,7,8,15 8   

13.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

 

Τεμάχιο 28 1   

14.  Φίλτρο 
Βενζίνης 

Τεμάχιο 1,9,10,33 4   

15.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμάχιο 29,30,31,32,34 5   

16.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμάχιο 11,12,13,14, 4   

17.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμάχιο 22,23,24,25,26,35 6   

18.  Φίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμάχιο 16,17,18,19,20,21 6   

19.  Μπουζί  Σετ 2,4,5,6,7,27,33 7   

20.  Μπουζί  Σετ 1 1   

21.  Μπουζί  Σετ 3,28 2   

22.  Μπουζί  Σετ 15 1   

23.  Μπουζί  Σετ 8,9,10 3   

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

24 Φίλτρο αέρος  Τεμάχιο 6 1   

25 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 21,22 2   

26 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 9,19,20 3   

27 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 2,8,10,12, 
15,16,17, 
23 

8   

28 Φίλτρο λαδιού ×2 Τεμάχιο 4,5,6,16,17, 
13 

6   

29 Φίλτρο λαδιού ×2 Τεμάχιο 3,7,10,11, 
12,14,21,22 

8   

30 Φίλτρο λαδιού ×2 Τεμάχιο 2,8,15,19,20 5   

31 Φίλτρο λαδιού ×2 Τεμάχιο 9 1   

32 Φίλτρο λαδιού ×2 Τεμάχιο 18 1   

33 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 1,3,4,5,6,7,8, 
11,13,21,22 

11   

34 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 2,9,15 3   

35 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 10,12,16,17,18 5   

36 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 19,20 2   

37 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 14 1   

38 Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

Τεμάχιο 1,2,3,7,8,9, 
10,11,12,13,15,16, 
17,18,21,22,23 

17   

39 Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

Τεμάχιο 19,20 2   

40 Φίλτρο 
Ξηραντήρα 

Τεμάχιο 14 1   

41 Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμόνι) 

Τεμάχιο 1,3,7,9,10,11,12,13,
14,18, 
19,20,21,22,23 

15   

42 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 

Τεμάχιο 19,20 2   

43 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 

Τεμάχιο 3,9 2   

44 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 2,8,15,16,17,21,22 7   
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(Νεροπαγίδα) 

45 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 

Τεμάχιο 10,11,12,14 4   

46 Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 3,6,9,18,21, 
22,23 

7   

47 Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 19,20 2   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

48 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 12 1   

49 Φίλτρο αέρος  
  

Τεμάχιο 13,13 2   

50 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 17 1   

51 Φίλτρο αέρος ×2 Τεμάχιο 9,18 4   

52 Φίλτρο αέρος ×2 Τεμάχιο 19 2   

53 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 11 1   

54 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 8,8,10 3   

55 Φίλτρο αέρος Τεμάχιο 2,3 2   

56 Φίλτρο λαδιού Τεμάχιο 6 1   

57 Φίλτρο λαδιού Τεμάχιο 5,13,13 3   

58 Φίλτρο λαδιού Τεμάχιο 4,6,9,9,12,17,19, 
19 

8   

59 Φίλτρο λαδιού Τεμάχιο 1,2,3,7,11 5   

60 Φίλτρο λαδιού Τεμάχιο 8,8,10 3   

61 Φίλτρο 
Πετρελαίου ×2 

Τεμάχιο 20 2   

62 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 17 1   

63 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 5,6,9,9,11,12,18, 
18,19 

9   

64 Φίλτρο 
Πετρελαίου 

Τεμάχιο 2,3,4,7,8,8,10,13,13 9   

65 Προφίλτρο 
πετρελαίου 

Τεμάχιο 9,9 2   

66 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) ×2 

Τεμάχιο 20 2   

67 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) 

Τεμάχιο 9,9 2   

68 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) 

Τεμάχιο 10 1   

69 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(νεροπαγίδα) 

Τεμάχιο 17 1   

70 Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 17,20,20 3   

71 Φίλτρο καμπίνας Τεμάχιο 2,3 2   

72 Φίλτρο 
ανακύκλωσης 
αέρα (air 
condition) 

Τεμάχιο 9,13 2   

73 Φίλτρο 
ανακύκλωσης 
αέρα (air 
condition) 

Τεμάχιο 20 1   

74 Φίλτρο 
ξηραντήρα 

Τεμάχιο 17 1   

75 Φίλτρο 
τρικουβέρτου 

Τεμάχιο 13,13 2   
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76 Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

Τεμάχιο 12,19,19 3   

77 Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

Τεμάχιο 2,3,11 3   

78 Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

Τεμάχιο 4,5,6,7,13,13 6   

79 Φίλτρο 
Υδραυλικού 
(Τιμονιού) 

Τεμάχιο 17 1   

80 Φίλτρο 
Υδραυλικού  
(καλαθιού) 

Τεμάχιο 2,3 2   

81 Φίλτρο 
υδραυλικού × 2 

Τεμάχιο 9 2   

82 Φίλτρο 
Πετρελαίου 
(Νεροπαγίδα) 
ELEMENT 
WATER 
SEPARATOR × 2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

83 Φίλτρο λαδιού 
(FILTER OIL) × 
2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

84 Φίλτρο καυσίμου 
(FILTER 
ELEMENT FUEL) 
× 2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

85 Φίλτρο 
υδραυλικού με 
θήκη (HOUSING 
HYDRAULIC OIL 
FILTER) × 2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

86 Φίλτρο 
αναθυμιάσεων 
(FILTER GP- 
FUMES 
DISPOSAL) × 2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

87 Φίλτρο εξάτμισης 
(FILTER GP-
DIESEL 
EXHAUST) × 2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

88 Φίλτρο αέρα 
(FILTER 
ELEMENT AIR) × 
2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

89 Φίλτρο αέρα 
(FILTER 
ELEMENT AIR) × 
2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

90 Φίλτρο καμπίνας 
(FILTER CAB 
AIR) × 2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

91 Φίλτρο (FILTER) 
× 2 

Τεμάχιο 14,15,16 6   

92 ΚΙΤ DRAIN ×2 Τεμάχιο 16 2   

93 BREATHER ×2 Τεμάχιο 14,15,16 6   

94 BREATHER ×2 Τεμάχιο 14,15,16 6   

95 BREATHER ×2 Τεμάχιο 14,15,16 6   

96 Ελαστικός 
δακτύλιος (SEAL 
O-RING) 
(19.18MM ID) ×2 

Τεμάχιο 14,15,16 12   

97 Ελαστικός Τεμάχιο 14,15,16 24   
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δακτύλιος 
(SEAL O-RING) × 
4 

98 Ελαστικός 
δακτύλιος (SEAL 
O-RING) ×2 

Τεμάχιο 14,15,16 12   

99 Ελαστικός 
δακτύλιος (SEAL 
O-RING) ×2 

Τεμάχιο 14,15,16 12   

100 Φίλτρο κάδου ×2 Τεμάχιο 9 2   

101 Φίλτρο δεξαμενής 
νερού 

Τεμάχιο 8,8,9 3   

102 Φίλτρο αντλίας 
νερού ×2 

Τεμάχιο 9 2   

103 Φίλτρο PPI ×2 Τεμάχιο 9 2   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη.  

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Στην ανωτέρω τιμή για τα ελαστικά επίσωτρα  περιλαμβάνεται η προμήθεια, η 
τοποθέτηση και η ζυγοστάθμιση, καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή 
(κόστος εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών κλπ). 

Για τα Τμήματα 2-4: Για τα αναλώσιμα ανταλλακτικά και τους συσσωρευτές στην ανωτέρω τιμή 
προσφοράς  περιλαμβάνεται, η προμήθεια και η μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου Δέλτα, καθώς 
και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή.  

Οι ανωτέρω τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

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 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.  

 

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 
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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.  

 

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. 

Εφ’ όσον απαιτείται: Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. Αριθμός ΕΜΠΑ : ………….(αν απαιτείται). Η μη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 
ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ (στην περίπτωση που απαιτείται) 

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

Στην περίπτωση που προκύψει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού για τους υπεργολάβους η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή τους κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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 της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

 

ΆΡΘΡΟ 7: 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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ΆΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν 
διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα 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.  

Ατυχήματα, ζημίες, φόροι, τέλη, χαρτόσημα βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση 
του δήμου. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

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

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

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 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. 

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του αναδόχου, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου, ο Δήμος 
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. 
Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

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. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
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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. 

 

ΆΡΘΡΟ 10: 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 9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 12 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 14 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ11: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση επιλύεται 
με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η 
σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 

ΆΡΘΡΟ 12:  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών επίσωτρων θα πραγματοποιείται με την προσχώρηση του 
υπηρεσιακού οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου σε διάστημα που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
τρεις (3) ημέρες. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των 
ελαστικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση των 
ελαστικών (χωρίς επιπλέον χρέωση). Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα 
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συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε μορφής 
εργασίες-παροχή υπηρεσίας). Θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής. Κατά την παραλαβή-τοποθέτηση θα παρίσταται ο οδηγός – χειριστής του εκάστοτε οχήματος 
ή μηχανήματος.  

Όλοι οι συσσωρευτές θα παραδίδονται έτοιμοι προς λειτουργία, με τα υγρά τους (ανοικτού τύπου) και την 
αρχική τους φόρτιση 

Η παράδοση των ποσοτήτων των συσσωρευτών και των αναλώσιμων ανταλλακτικών, θα γίνει στην 
αποθήκη του Δήμου Δέλτα στη Ν. Μαγνησία, με παράδοση όλων των ειδών, για να καλυφθούν οι άμεσες 
ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων το αργότερο σε διάστημα δέκα (10) ημερών 
από την αποστολή έγγραφης εντολής του Τμήματος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από την προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

Η επιτροπή παραλαβής θα καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, θα 
ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα και τη συμφωνία αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη 
σύμβαση.  

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

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. 

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. 

 

ΆΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία 
και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Με  την υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα 
υλικά  που θα προμηθεύσει στο Δήμο Δέλτα, θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των 
τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 
άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

Με  την υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος εγγυάται επιπλέον των ανωτέρω ότι τα ανταλλακτικά 
(αναλώσιμα) τα οποία θα παραδώσει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, θα είναι στο σύνολό τους 
άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος εγγυάται τέλος, σύμφωνα και με την από ……….. υπεύθυνη 
δήλωσή του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς του, ότι τα είδη θα φέρουν γραπτή 
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εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας  ……………… από την ημερομηνία παραλαβής τυς από το Δήμο, και 
για τα ελαστικά από την ημερομηνία τοποθέτησής τους στο όχημα από τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που υλικά στα οποία η πρόωρη φθορά είναι αναιτιολόγητη, θα πρέπει να αντικαθίστανται 
από τον ανάδοχο χωρίς περαιτέρω χρέωση και όχι σε μεγαλύτερο χρόνοαπό αυτόν των δύο εργάσιμων 
ημερών.  

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. 

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει 
ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ανταλλακτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της 
παρούσας, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  

Οι δαπάνες αντικατάστασης του νέου ανταλλακτικού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά σε όχημα του Δήμου, ο προμηθευτής 
υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το 
ακατάλληλο προϊόν. 

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

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 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 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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. 

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 αποφαινόμενου 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 προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΆΡΘΡΟ 14: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινόμενου 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την προμήθεια των ειδών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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