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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φίλωνος 35-39 

Πόλη Λιβαδειά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 32131 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 GR241 

Τηλέφωνο 2261350273 (Π. Καλλιώρας, Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού)  

2261350225 (Π. Ζαμπάκος, Δ/νση 
Τεχνικών Έργων) 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pkallioras@viotia.pste.gov.gr, 
pzampakos@viotia.pste.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Π. (Διαγωνιστική διαδικασία), 
ΖΑΜΠΑΚΟΣ Π. (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.pste.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Υποτομέας ΟΤΑ Β΄ 
Βαθμού 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

                                                           
 
  
   

mailto:pkallioras@viotia.pste.gov.gr
http://www.pste.gov.gr/
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.pste.gov.gr («Θέλω να δω 

προκηρύξεις») ή στην ιστοσελίδα: http://www.diafaniasterea.gr. 

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

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της  παρούσας  σύμβασης  είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι 
σχετικές  πιστώσεις θα βαρύνουν τη  ΣΑΕΠ 566, σε βάρος του Ενάριθμου  έργου  2016ΕΠ56600008 
για το υποέργο: «Προμήθεια – τοποθέτηση καινούριων ελαστικών για τα Μ.Ε. της Π.Ε.Β. & παροχή 
εργασιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου για τα Μ.Ε. της Π.Ε.Β.» και οι 
σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν: 

 Τις πιστώσεις του τακτικού Π/Υ για «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά, Θήβα και Οργανισμό Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022»  Ε.Φ 

073 ΚΑΕ 1321 ποσού 40.000,00€ 

 Τις πιστώσεις του τακτικού Π/Υ για «Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά, Θήβα και Οργανισμό Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022»  Ε.Φ 

073 ΚΑΕ 0861 ποσού 30.000,00€ 

 την ΣΑΕΠ 0566 σε βάρος του ενάριθμου 2016ΕΠ56600008 για «Παροχή εργασιών συντήρησης 

και προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου για τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022» με ποσό 50.000,00€ Ε.Φ.071 ΚΑΕ 9459 

 Τις πιστώσεις του τακτικού Π/Υ για «Υπηρεσίες επισκευής και επιδιόρθωσης των καινούργιων 

ελαστικών για τα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022» Ε.Φ 

073 ΚΑΕ 0861 ποσού 1.300,00€  

 Τις πιστώσεις του τακτικού Π/Υ για «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Οργανισμού Κωπαϊδας 

για τα έτη 2021-2022»  Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5429 ποσού 3.500,00€ 

  Τις πιστώσεις του τακτικού Π/Υ για «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας 

Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»  Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321 ποσού 6.100,00€ 

 την ΣΑΕΠ 0566 σε βάρος του ενάριθμου 2016ΕΠ56600008 για «Προμήθεια – Τοποθέτηση 

καινούριων ελαστικών για τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα 

έτη 2021-2022» με ποσό 26.800,00€ Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459 

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

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια και συντήρηση των Οχημάτων 

και Μηχανημάτων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  και ειδικότερα: 

 Η προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων απαραίτητων για τη 

συντήρηση αυτών 

  Εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 

 

 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης και αφορούν στο σύνολο των οχημάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι καθώς 

και στα οχήματα που θα διατεθούν ή αποκτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το πλείστον 

έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα), καθώς και του πλήθους, του εύρους και τυχόν 

μεταβολών του στόλου των οχημάτων, δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και αντιστοίχως 

επισκευών ή και υλικών- ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η ακριβής προσμέτρηση 

των εργασιών και ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν σε κάθε όχημα ξεχωριστά και κατά περίπτωση. 

Επιπλέον, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 

Α/Α CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV 

1. 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων 

2. 50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής 

και ζυγοστάθμισης ελαστικών  

3. 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 

4. 34350000-5 Προμήθεια ελαστικών 
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δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες επισκευής και συντήρησης, οι οποίες τυχόν θα 

προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν. Συνεπώς, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας 

δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές μονάδος, αλλά μόνο κατ΄ εκτίμηση δαπάνη (σε εργασία 

και ανταλλακτικά) του συνόλου κάθε κατηγορίας οχημάτων, ανά έτος και το γενικό σύνολο. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη 

σχετική έρευνα αγοράς και την εμπειρία προηγούμενων ετών από καταγεγραμμένες δαπάνες που 

αφορούσαν βλάβες των οχημάτων της ΠΕ Βοιωτίας. Τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό 

είναι τα διαθέσιμα για κάθε έτος (2021 & 2022) από την ΠΕ Βοιωτίας για το σύνολο των ανταλλακτικών 

και εργασιών επισκευής και συντήρησης ανά τμήμα έως την λήξη των συμβάσεων. 

Η Π.Ε.  Βοιωτίας δεν δεσμεύεται όσον αφορά την ποσότητα των ανταλλακτικών και των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν κατά την φάση υλοποίησης, και διατηρεί το δικαίωμα να 

μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & Π.Υ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Κ.Α. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

073.0861 50112000-3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

15.000,00 15.000,00 30.000,00 

073.1321 34913000-0 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
20.000,00 20.000,00 40.000,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 28.225,81 28.225,81 56.451,61 

    ΦΠΑ 24% 6.774,19 6.774,19 13.548,39 

    (Α) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 35.000,00 70.000,00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & Π.Υ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

071.9459 50112000-3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Μ.Ε. ΠΕ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
12.500,00 12.500,00 25.000,00 

071.9459 34913000-0 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Μ.Ε. ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
12.500,00 12.500,00 25.000,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 20.161,29 20.161,29 40.322,58 

    ΦΠΑ 24% 4.838,71 4.838,71 9.677,42 
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    (Β) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 25.000,00 50.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

071.9459 34350000-5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Μ.Ε. 

 ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10.550,00 10.550,00 21.100,00 

071.9459 50116500-6 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Μ.Ε  

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.850,00 2.850,00 5.700,00 

073.1321 

& 

073.5429 34350000-5 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4.800,00 4.800,00 9.600,00 

073.0861 50116500-6 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 650,00 650,00 1.300,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 15.201,61 15.201,61 30.403,23 

    ΦΠΑ 24% 3.648,39 3.648,39 7.296,77 

    (Γ) ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.850,00 18.850,00 37.700,00 

    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 63.588,71 63.588,71 127.177,42 

    Φ.Π.Α. 15.261,29 15.261,29 30.522,58 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) + (Γ) 78.850,00 78.850,00 157.700,00 

 

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 157.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 

% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 127.177,42 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 2 (δύο) χρόνια ή 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες. 

Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων για τρεις (3) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της, με τους ίδιους όρους και τιμές, μετά την έγγραφη συμφωνία με τους αναδόχους 

προμηθευτές που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης . 

Στην περίπτωση που η προμήθεια/παροχή υπηρεσιών ολοκληρωθεί πριν το συμβατικό όρο, μπορεί η 

σχετική σύμβαση να λογιστεί ως καλώς εκτελεσθείσα και να θεωρηθεί λήξασα με ταυτόχρονη επιστροφή 

της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους, για μία ομάδα ή για περισσότερες, για την 

συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε ομάδας.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, η οποία προκύπτει με το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος για το 

οποίο κατατίθεται η προσφορά. 

 

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: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση) (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων), 

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

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

4. 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,   

5. 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»,  

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

7. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

8. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. 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”, 

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

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

11. Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

12. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  
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13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  ως ισχύει 

14. τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017, ΚΥΑ 181504/2016, ΠΔ 

109/2004  

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως έχει 
τροποποιηθεί   και ισχύει. 
 

16. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

στοιχεία”,  

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

20. 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» 

21. 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.)»,  

22. της με αριθ. 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

23. Την εγκύκλιο με αριθ. 27754/28.06.10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 204/10 γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

24. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ167Α/23.07.13) Φορολογία εισοδήματος με επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 

25. Την αριθ. 15 κατευθυντήρια οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Αποφ. 161/2016 με ΑΔΑ ΩΧ0ΓΟΞΤΒ- ΑΚΗ) 

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

άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

26. Την Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί 

καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων 

& λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων 

το άρθρο I του Ν.Δ/τος 2396/53». 

27. Τον ν. 1575/1985 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις 

άσκησης των επαγγελμάτων των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και οι 

όροι λειτουργίας των συνεργείων αυτών. 
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28. Το π.δ. 78/1988 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), όπου καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων όλων των κατηγοριών. 

29. Το άρθρο 6 του Ν. 3710/08 (όπως ισχύει), κατά το οποίο τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, δηλαδή στα 

συνεργεία συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων και στα συνεργεία συντήρησης και 

επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων. 

30. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α΄ 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών». 

31. Την υπ΄αρ. 158/2016/25.10.2016. (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την 

έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4. Του Ν. 

4412/2016, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

32. 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. 

33. Την από 09/09/2020 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού περί «προμήθειας, 

τοποθέτησης και εργασιών επισκευής και επιδιόρθωσης καινούργιων ελαστικών για τα οχήματα και 

τα Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας σε Λιβαδειά, Θήβα και Οργανισμό Κωπαΐδας. 

34. Την από 05/02/2021 Αναθεωρημένη Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

περί «προμήθειας, τοποθέτησης ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής για τα 

οχήματα και τα Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας σε Λιβαδειά, Θήβα και Οργανισμό Κωπαΐδας. 

35. Το υπ΄αρίθ. 5979/259013/07-12-2020 (20REQ007788134) πρωτογενές αίτημα & το υπ’ αρίθ. 

6014/259530/07-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων προς την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού για την προμήθεια και την 

τοποθέτηση ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης και επισκευής για τα οχήματα και τα Μ.Ε. 

της ΠΕΒ σε Λιβαδειά, Θήβα και Οργανισμό Κωπαΐδας. 

36. Το υπ΄αρίθ. 84/5942/12-01-2021 (21REQ007999202) πρωτογενές αίτημα & το υπ’ αρίθ. 

91/6755/13-01-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων προς την Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού για την προμήθεια και τις εργασίες 

επισκευής και επιδιόρθωσης καινούριων ελαστικών για τα οχήματα και τα Μ.Ε. της ΠΕΒ σε 

Λιβαδειά, Θήβα και Οργανισμό Κωπαΐδας. 

37. Την αριθ. 309/2019 (πρακτικό 10ο/26-11-2019 ΑΔΑ:6ΞΔΖ7ΛΗ-ΘΧΟ) απόφαση  του 

Περιφερειακού Συμβουλίου  Στερεάς Ελλάδος, περί έγκρισης του πίνακα υποέργων της ΣΑΕΠ566 

στον ενάριθμο 2016ΕΠ56600008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ 
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ» το υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τα έτη 2021-2022» με ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος 20REQ007756494  

και ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 20REQ00784586. 

38. Την αριθ. 130758/17-12-2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί 

έγκρισης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ566 των 

έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία. 

39. Την αριθ. 43122/12-04-2021 με ΑΔΑ: 93ΤΔ46ΜΤΛΡ-ΔΓΤ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων περί έγκρισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ566 

των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία. 

40. Το αριθ. 6658/291512/23-12-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων περί ενημέρωσης 

ένταξης υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2016ΕΠ56600008. 

41. Την Α.Α.Υ. 2260 με αριθ. Πρωτ. 68180/2323/02-04-2021, με ΑΔΑ ΩΖΟ77ΛΗ-5ΑΝ και ΑΔΑΜ 

21REQ008427816 για την «Προμήθεια – Τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών για τα μηχανήματα 

έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022» με ποσό 26.800,00€ Ε.Φ 071 

ΚΑΕ 9459 

42. Την Α.Α.Υ. 2274 με αριθ. Πρωτ. 68185/2328/05-04-2021, με ΑΔΑ ΩΦΙ97ΛΗ-3ΤΩ για  

«Υπηρεσίες επισκευής και επιδιόρθωσης των καινούργιων ελαστικών για τα οχήματα της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022» Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0861 ποσού 1.300,00€  

43. Την Α.Α.Υ. 2261 με αριθ. Πρωτ. 68181/2324/05-04-2021, με ΑΔΑ 6ΠΟ77ΛΗ-Φ1Η και ΑΔΑΜ 

21REQ008408882 για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Οργανισμού Κωπαϊδας για τα έτη 2021-

2022»  Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5429 ποσού 3.500,00€ 

44. Την Α.Α.Υ. 2272 με αριθ. Πρωτ. 68184/2327/05-04-2021, με ΑΔΑ 6ΟΜΓ7ΛΗ-4ΧΖ και ΑΔΑΜ 

21REQ00848992 για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα 

έτη 2021-2022»  Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321 ποσού 6.100,00€ 

45. Την Α.Α.Υ. 2384 με αριθ. Πρωτ. 79552_2760/19-04-2021, με ΑΔΑ ΨΨΩ37ΛΗ-ΞΓΔ και ΑΔΑΜ 

21REQ008499281 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Π.Ε.Β. στη Λιβαδειά για τα 

έτη 2021-2022» Ε.Φ.073 ΚΑΕ 1321 ποσού 20.000,00€ 

46. Την Α.Α.Υ. 2385 με αριθ. Πρωτ. 79750_2759/19-04-2021, με ΑΔΑ 6Μ4Θ7ΛΗ-8ΛΝ και ΑΔΑΜ 

21REQ008499321 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Π.Ε.Β. στη Θήβα και 

Οργανισμό Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022» Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321 ποσού 20.000,00€ 

47. Την Α.Α.Υ 2382 με αριθ. Πρωτ. 79460_2762/19-04-2021, με ΑΔΑ ΨΩΛΛ7ΛΗ-ΑΔΗ και ΑΔΑΜ 

21REQ008499210 για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα οχήματα της ΠΕΒ στη Λιβαδειά 

για τα έτη 2021-2022» Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0861 ποσού 15.000,00€ 

48. Την Α.Α.Υ 2383 με αριθ. Πρωτ. 79555_2761/19-04-2021, με ΑΔΑ Ω3ΦΕ7ΛΗ-ΙΕ5 και ΑΔΑΜ 

21REQ008499262 για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα οχήματα της ΠΕΒ στη Θήβα και 

Οργανισμό Κωπαΐδας για τα έτη 2021-2022» Ε.Φ 073 ΚΑΕ 0861 ποσού 15.000,00€ 
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49. Την Α.Α.Υ. 2386 με αριθ. Πρωτ. 79744_2758/19-04-2021, με ΑΔΑ 6ΘΔΔ7ΛΗ-ΡΛΣ και ΑΔΑΜ 

21REQ008499336 για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα Μ.Ε. της Π.Ε.Β. για τα έτη 2021-

2022» Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459 ποσού 25.000,00€ 

50. Την Α.Α.Υ. 2388 με αριθ. Πρωτ. 79762_2763/19-04-2021, με ΑΔΑ 60Σ57ΛΗ-Σ0Ν και ΑΔΑΜ 

21REQ008499350 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα Μ.Ε. της Π.Ε.Β. για τα έτη 2021-2022» 

Ε.Φ 071 ΚΑΕ 9459 ποσού 25.000,00€ 

51. Την αναγκαιότητα διενέργειας δημόσιου, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού 

52. Την αριθμ. 594/27-04-2021 (ΑΔΑ:9ΥΛΒ7ΛΗ-9Δ2, αρ. Πρακτικού 17/2021) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία: εγκρίνεται: α) η διενέργεια 

ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τα έτη 2021-2022”, συνολικού 

προϋπολογισμού 157.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή και β) Την έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την 06/05/2021, ημέρα Πέμπτη.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ  

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
www.promitheus.gov.gr  

 
06/05/2021 

 

 
06/05/2021 

 

 
21/05/2021 &  

ώρα 23:59 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : [122963] 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  στα κάτωθι έντυπα:  

2 τοπικές εφημερίδες: 1. ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ και 2. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και μία εβδομαδιαία 3. ΔΙΑΒΗΜΑ 

 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.pste.gov.gr («Θέλω να δω προκηρύξεις») ή στην 

ιστοσελίδα: http://www.diafaniasterea.gr.  

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 

προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 

περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

και της αρμοδιότητάς τους 

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα (Τεχνικές Προδιαγραφές, Υποδείγματα Οικονομικών  

Προσφορών, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Σχέδιο Σύμβασης)  που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 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), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  6 ημέρες (Άρθρο 

67, παρ. 2, Ν.4412/2016) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη 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 ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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.  

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 Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
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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 και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα εγγυητικών συμμετοχής και καλής 

εκτέλεσης. 

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, που 

ανέρχεται σε ποσοστό 1% της αξίας της σύμβασης, για μία ομάδα ή για περισσότερες, σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα. 

Αναλυτικότερα: 
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ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

Α 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ         

1 
Υπηρεσίες συντήρησης υπηρεσ. Οχημάτων 
ΠΕ Βοιωτίας        24.193,55    

       
5.806,45    

      
30.000,00      

2 
Προμήθεια ανταλλακτικών υπηρεσ. 
Οχημάτων ΠΕ Βοιωτίας        32.258,06    

       
7.741,94    

      
40.000,00      

           56.451,61    
     
13.548,39    

      
70.000,00                 564,52 €   

Β 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) Π.Ε. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ                              -      

1 
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Μ.Ε. ΠΕ 
Βοιωτίας        20.161,29    

       
4.838,71    

      
25.000,00      

2 
Προμήθεια ανταλλακτικών Μ.Ε. ΠΕ 
Βοιωτίας        20.161,29    

       
4.838,71    

      
25.000,00      

           40.322,58    
       
9.677,42    

      
50.000,00                 403,22€    

Γ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
(Μ.Ε.) Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ                              -      

1 
Προμήθεια ελαστικών για τα Μ.Ε. της Π.Ε. 
Βοωτίας        17.016,13    

       
4.083,87    

      
21.100,00      

2 

Υπηρεσίες επισκευής και επιδιόρθωσης 
των καινούργιων ελαστικών για τα Μ.Ε. της 
Π.Ε. Βοιωτίας          4.596,77    

       
1.103,23    

        
5.700,00      

3 
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της 
Π.Ε. Βοιωτίας          7.741,94    

       
1.858,06    

        
9.600,00      

4 

Υπηρεσίες επισκευής και επιδιόρθωσης 
των καινούργιων ελαστικών για τα 
οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας          1.048,39    

          
251,61    

        
1.300,00      

           30.403,23    
       
7.296,77    

      
37.700,00                 304,03 €   

  ΣΥΝΟΛΑ (Α+Β+Γ)     127.177,42    
    
30.522,58    

    
157.700,00              1.271,77€    

 

 

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

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

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

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

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

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

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, 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 
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2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

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

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

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

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

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 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). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

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

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και 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 σε 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 προσφέρων 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 προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

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

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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 
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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, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

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

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

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

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

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  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. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

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

δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 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. 

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

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

4412/2016. 

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

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

σύναψης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί  Ένωση/Κοινοπραξία οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 

κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
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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 οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 

υπό ανάθεση υπηρεσία.  

Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων η κάλυψη της ανωτέρω 

απαίτησης, πρέπει να κατατεθεί για  κάθε μέλος της ξεχωριστά. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

         ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου σε ισχύ, με την 

οποία θα αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους, για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων στο 

τμήμα εργασιών για το οποίο συμμετέχουν και να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

Επίσης, τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων 

προδιαγραφών τύπου (CE)  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

         ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 

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

των οποίων στηρίζονται.  

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

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

ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
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φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν 

τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4 και 2.2.6 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 IV ,  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 επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

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 υπογράφεται, 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. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος 

της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για 

την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

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

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

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

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

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 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  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

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 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). 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 

χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 
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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 περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 

καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 

του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 

έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό 

των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο 

στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που 

έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 

έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 

από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 

κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 

γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 
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στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) 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. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια της παραγράφου 2.2.5) 

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

προσκομίζουν  

Άδεια λειτουργίας συνεργείου, σε ισχύ (από το αρμόδιο υπουργείο) συνεργείου κατάλληλο για το 

σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων του τμήματος εργασιών στο οποίο συμμετέχουν. 

Ειδικά για τα μηχανήματα έργων, η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει  (προσωρινή) 

άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργου (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα 

με το αρ. 71 του Ν. 4313/2014 ‘’Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις’’ (Φ.Ε.Κ. 261 Α/ 17-12-2014) και την  σε εφαρμογή του- υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Μ. / 

οικ. / 765/11-01-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Καθορισμός όρων 

και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα 

Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)’’. Αντίγραφο της άδειας θα 

πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία έκδοσης αδείας μέχρι και την ανάδειξη του υποψηφίου ως προσωρινού αναδόχου τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης θα συμπεριλαμβάνουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεται για 

την κατάθεση αντιγράφου της εκδοθείσας άδειας, όταν αυτή εκδοθεί και ότι τυχόν απόρριψη της αίτησής 

του αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 
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Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του τεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 

συνεργείο. 

Β.5. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

παραγράφου 2.2.7) 

Β.6. 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά  βάσει τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού για κάθε ομάδα της ανάθεσης. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /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, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 





31 

στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (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.  
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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 ηλεκτρονικά 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, 
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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 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...), 

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

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι 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 με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 

διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή και η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορούν να ζητήσουν 

διευκρινίσεις από τον προσφέροντα ή και να πραγματοποιούν επιτόπιο έλεγχο στα συνεργεία όπου θα 

παρέχονται οι υπηρεσίες προς εξακρίβωση των δηλουμένων στην τεχνική προσφορά. 
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Ειδικότερα θα υποβληθούν:  

Α. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του συνεργείου, σε ισχύ 

Β. Ειδικά για τα μηχανήματα έργων, η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει  (προσωρινή) 

άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργου (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.) (ΦΕΚ 

Β΄242/02.02.2017) 

Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασίας έκδοσης αδείας μέχρι και την ανάδειξη του υποψηφίου ως 

προσωρινού αναδόχου, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα συμπεριλαμβάνουν Υπεύθυνη Δήλωση με 

την οποία δεσμεύεται για την κατάθεση αντιγράφου εκδοθείσας άδειας, όταν αυτή εκδοθεί και ότι τυχόν 

απόρριψη της αίτησής του αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

Γ. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του τεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 

συνεργείο 

Δ.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, επί 

ποινή αποκλεισμού, που θα δηλώνει ότι: 

 Ότι το συνεργείο τους βρίσκεται εντός ορίων του Νομού ή ότι υπάρχει συνεργαζόμενο συνεργείο 

στα όρια του Νομού. 

 Ότι ο χρόνος παράδοσης για συνήθεις βλάβες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης) 

 Το χρόνο εγγύησης για συνήθεις επισκευές (δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών) 

 Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και το κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό για τις 

εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί 

 Θα καλύψει όλη την γκάμα ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στις εργασίες επισκευής στις 

οποίες επιθυμεί να αναλάβει 

 Αποδέχεται τον έλεγχο του συνεργείου, όποτε η υπηρεσία κρίνει αυτό απαραίτητο, για να 

διαπιστωθεί η επάρκεια και η εξειδίκευση του τεχνικού προσωπικού και των εγκαταστάσεων. 

 

Για την Προμήθεια Ανταλλακτικών , οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν: 

 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

επί ποινή αποκλεισμού , που θα δηλώνει ότι Τα ανταλλακτικά: 

α) θα είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, 

β) θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής, 

γ) θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να συνοδεύονται με τα αναγκαία 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας CE, ISO κ.λπ., εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από την αντίστοιχη Νομοθεσία. 

δ) να φέρουν τον κωδικό (Part Number) του κατασκευαστή του οχήματος ή αναγνωρισμένων 

οίκων εγκεκριμένων από εκείνον, που να αναγράφεται σε ευκρινές σημείο της συσκευασίας 

τους. 
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Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της  

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η βεβαίωση του 

γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 4250/14). 

 

Για την Προμήθεια Ελαστικών , οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν: 

 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

επί ποινή αποκλεισμού , που θα δηλώνει ότι : 

α) τα ελαστικά είναι κατασκευασμένα και έχουν έγκριση καταλληλότητας, σύμφωνα με την 

παρούσα προδιαγραφή, τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική 

νομοθεσία και κανονισμούς, ενώ αναγράφεται σε αυτά η έγκριση, η χώρα έγκρισης και ο 

αριθμός αναγνώρισης 

β) τα ελαστικά είναι καινούργια, στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων (αστοχίες ή 

παραμορφώσεις) και δεν είναι κατασκευασμένα από νάυλον ή από αναγόμωση. Αναλαμβάνω δε 

την υποχρέωση της δωρεάν επισκευής όσων ελαστικών παρουσιάζουν πρόβλημα από την 

τοποθέτησή τους και μέχρι την αντικατάσταση αυτών και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει  ότι τα παραλαμβανόμενα ελαστικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων, επιστρέφονται όλα ή μέρος αυτών για αντικατάσταση ή 

διόρθωση   

γ) τα ελαστικά είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες  και έχουν εγγύηση 

ασφαλούς λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους  

δ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση τοποθέτησης, ζυγοστάθμισης, και ευθυγράμμισης των 

οχημάτων καθώς επίσης και την  αντικατάσταση παλαιών βαλβίδων των ελαστικών και 

αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με 

αεροθαλάμους για την ορθή λειτουργία των οχημάτων  

ε) Τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

2939/2001 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017, Κ.Υ.Α.181504/2016, Π.Δ. 109/2004),  

- Ευκρινή φωτοτυπία του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟ.ΑΝ) των υπόχρεων παραγωγών 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 ((όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4496/2017, Κ.Υ.Α.181504/2016, Π.Δ. 109/2004), που δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της 

ανωτέρω περίπτωσης (ε) 

Στο ΕΜ.ΠΑ. εγγράφονται υποχρεωτικά οι παραγωγού ελαστικών, όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 6 του Π.Δ. 109/2004, ήτοι «παραγωγός», ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του 

ελαστικού, είτε αυτό εισάγεται αυτοτελώς προϊόν είτε αποτελεί μέρος του οχήματος 

συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγέων μεταχειρισμένων ελαστικών. 
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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 

που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, και σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II η οποία προκύπτει με 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού του 

τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης της 

διακήρυξης:  

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 

προσφερόμενων ειδών, βάσει της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως 

άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς του Παραρτήματος I - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  για 

τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο 

με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος 

II, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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. 

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, σύμφωνα με το Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφέροντες έχουν την δυνατότητα να δώσουν προσφορά για μία ή περισσότερες 

ομάδες  των υπό προμήθεια ειδών. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
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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 42 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36) «αντικατάσταση 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016» 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 

της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (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 27/05/2021,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  

 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 
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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. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΤΕΥΔ, ή 
όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 
ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης» σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4782/2021 «αντικατάσταση του άρθρου 102 του 
ν. 4412/2016». 

 

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 (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016).     

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. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την 

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 

2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 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) το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Εφόσον τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ζητηθούν μετά τις 1/6/2021, θα εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43  του ν. 

4782/2021 (A’ 36). 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που έχει υποβάλλει 

αποδεκτή προσφορά , σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/16 , 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 
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αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της  παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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   

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

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 
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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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

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

σύμβασης, εκτός 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 αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης ή  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III  της 

Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό, αποδεσμεύονται 

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, του ν. 4782/2021,  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 θεσπισθεί με το δίκαιο της 
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

4412/2016 και 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 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 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  (άρθρο 64 του Ν. 4172/13 
(ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις) παρακράτηση φόρου εισοδήματος  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 ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

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

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

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

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

5.3 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), 6.3. (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. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

αρμόδια Επιτροπή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας,  η οποία και θα εισηγείται στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 

ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης 

υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.2  Παραλαβή υλικών – τρόπος παραλαβής  

 
6.2.1.  H παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών και 

υπηρεσιών της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών 

επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 

τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ./τος 28/80, η οποία και υποχρεούται στην 

ποσοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο 

επισκευών και για την ποιοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές. Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής αφορά : 

α) την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των 

οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο 

από το συνεργείο συντήρησης οχημάτων του αμαξοστασίου της ΠΕ Βοιωτίας) σε ιδιωτικό συνεργείο. 

β) την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή 

του οχήματος σε πλήρη λειτουργία 

γ) την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο 

τιμολόγιο δαπάνης /παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή  η ποιότητα των 

ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα 

κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, εντός ορισθείσας προθεσμίας. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία 

και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε η υπηρεσία μπορεί να αγοράσει τα 

καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό 

μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο με κράτηση από τον λογαριασμό της 

πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον 
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προσφορότερο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται ειδικώς και κατ’ αναλογία σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 3373/390/20-

03-1975) απόφαση (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4993/745/24-04-1975) του Υπ. Προεδρίας 

«περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας 

καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ  κλπ περί ών το 

άρθρο1 του Ν.Δ/τος 2396/53». 

Με την λήξη των προθεσμιών περαίωσης του συνόλου των εργασιών και του οριζόμενου ανωτέρω 

χρόνου εγγύησης των εργασιών-ανταλλακτικών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 67 του Π.Δ. 

28/80 για την οριστική παραλαβή με την έκδοση της τελικής βεβαίωσης περαίωσης εργασιών από την 

επιτροπή παραλαβής, κατόπιν σύνταξης από την επιβλέπουσα υπηρεσία συνολικού απολογισμός ο 

οποίος τίθεται υπ’ όψιν της επιτροπής προς έλεγχο, για την έγκριση των τμηματικών βεβαιώσεων καλής 

εκτέλεση. 

 

6.3 Χρόνος παράδοσης υλικών 

 

6.3.1. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 

επόμενη της παραγγελίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τμήματος 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού  της Π.Ε. Βοιωτίας και θα παραδίδονται μετά τη λήξη τους. Ο μέγιστος 

χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της 

Εντολής Επισκευής. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων 

ανταλλακτικών η/και αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής - συντήρησης, δίδεται προθεσμία πέντε 

(5) εργασίμων ημερών ή περαιτέρω, μόνο μετά από έγγραφη εντολή του Τμήματος Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού , διαφορετικά επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η παραλαβή των ανταλλακτικών 

θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών και ανταλλακτικών οχημάτων – 

μηχανημάτων έργου της Π.Ε.  Βοιωτίας και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη 

συνέχεια θα υπογράφεται και το σχετικό πρωτόκολλο. 

6.3.2. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Βοιωτίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και 

μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να αναλώσει όλο 

το ποσό της σύμβασης. 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 

αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 

αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο 

αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. 

Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 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.  

 

6.6.2 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.  
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6.6.3 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

            ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

              ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

-Δ/νση Διαφάνειας (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΣτΕ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Ε. ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕ ΘΗΒΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΩΠΑΪΔΑΣ 

 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Λιβαδειά 05/02/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ       

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                   προς: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ        

                                                                                                     

                                                                                         

Ταχ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39                                     

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ                                  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Ζαμπάκος                                          

Email: pzampakos@viotia.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2261350225 

FAX: 2261350239      

            

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια & τοποθέτηση ανταλλακτικών και  εργασίες συντήρησης & επισκευής για τα 
οχήματα και τα Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας σε Θήβα, Λιβαδειά και Οργανισμό Κωπαΐδας» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) 

 

ΟΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΟΜΑΔΕΣ: 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

mailto:pzampakos@viotia.gr
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ΤΜΗΜΑ Α.1.α: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Α.1.β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Α.2.α: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ 

 

ΤΜΗΜΑ Α.2.β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Β.1: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Β.2:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

Αντικείμενο της Εργασίας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης σε εξωτερικά 
συνεργεία, των υπηρεσιακών οχημάτων, των φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Βοιωτίας για 
εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης 

 

Προμηθεια Ανταλλακτικών 

1. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι γνήσια (Genuine 
Parts). [Ως γνήσια χαρακτηρίζονται όσα είναι της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται 
για την συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες 
προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την 
παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά 
που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται 
το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών 
πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για 
την συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος. (Κανονισμός 
(ΕΚ) 1400/2002, σελ.13, παράγραφος κ’)]. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά 
γνήσια ανταλλακτικά ή αναλώσιμα (γεγονός που θα αποδεικνύεται με έγγραφο του εξουσιοδοτημένου 
δικτύου αντιπροσωπείας της εταιρίας κατασκευής του οχήματος) είναι δυνατή και η προσφορά 
ανταλλακτικών ή αναλωσίμων εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality). [Ως ανταλλακτικά εφάμιλλης 
ποιότητας χαρακτηρίζονται μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιοδήποτε επιχείρηση η 
οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα 
συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων 
(Κανονισμός (ΕΚ) 1400/2002, σελ.13, παράγραφος κα’)]. Ελλείψει και αυτών, επιτρέπεται η προσφορά 
από την ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά (Independent After Market). Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι 
εφικτή η προσφορά γνήσιων ανταλλακτικών ή αναλωσίμων, θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για 
τούτο η Αναθέτουσα Αρχή, και μόνο μετά από την έγγραφη συμφωνία της θα είναι επιτρεπτή η 
προσφορά ειδών άλλης προελεύσεως. Η τιμολόγηση των μη γνήσιων ανταλλακτικών ή αναλωσίμων θα 
πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερη από την τιμή που προκύπτει για τα γνήσια, αφαιρουμένου και του 
παγίου ποσοστού έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος. 

Περαιτέρω, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, 
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β) να προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής, 

γ) να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να συνοδεύονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας CE, ISO κ.λπ., εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής 
από την αντίστοιχη Νομοθεσία. 

δ) να φέρουν τον κωδικό (Part Number) του κατασκευαστή του οχήματος ή αναγνωρισμένων οίκων 
εγκεκριμένων από εκείνον, που να αναγράφεται σε ευκρινές σημείο της συσκευασίας τους. 

 

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς το ποσοστό της έκπτωσης επί των τιμών 
του επισήμου τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης αυτών από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της εταιρίας 
κατασκευής του οχήματος. Οι προσφορές αφορούν την καθαρή λιανική τιμή αγοράς των αντικειμένων ( 
δηλαδή προ Φ.Π.Α. και τυχόν κρατήσεων) την οποία προσφέρουν. Για τον έλεγχο και τη σύγκριση των 
τιμών, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να λαμβάνει έγγραφες προσφορές από το επίσημο δίκτυο 
πώλησης γνησίων ανταλλακτικών της εταιρίας κατασκευής του οχήματος ή να ζητάει από τον ανάδοχο 
να τις συμπεριλάβει στην προσφορά του. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που στον ανάδοχο 
επιτραπεί η προσφορά ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας (Matching Quality) ή ανταλλακτικών από 
την ανεξάρτητη ή ελεύθερη αγορά (Independent After Market), ελλείψει γνησίων ( Genuine Parts). Το 
τιμολόγιο αγοράς των αντικειμένων θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνοδεύεται από 
φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του τμήματος του επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης του 
εξουσιοδοτημένου δικτύου της εταιρίας κατασκευής του οχήματος που να αφορά τα 
συγκεκριμένα αντικείμενα ή θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στην υπηρεσία αντίγραφο του 
τιμολογίου αγοράς των αντικειμένων από τον ανάδοχο. 

 

3. Σε περίπτωση παροχής αντικειμένων που δεν διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας – κατά την εκτελεστική σύμβαση – των 
αντικειμένων, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημέρα έκδοσης του σχετικού 
τιμολογίου πώλησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. Όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του 
προμηθευόμενου αντικειμένου, στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του αναδόχου για 
τακτικό προληπτικό έλεγχο, ώστε το υπό προμήθεια αντικείμενο να διατηρείται πάντοτε στην 
προβλεπόμενη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 
ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του προμηθευθέντος αντικειμένου προερχόμενη από τα συνήθη και 
ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα κόστος για προμήθεια ανταλλακτικών ή υλικών ή 
για παροχή υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε άλλα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. 

 

4. Η παράδοση των παραγγελθέντων αντικειμένων θα πρέπει να γίνεται εντός ανώτατης προθεσμίας 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών και, αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω εγγράφως αποδεικνυόμενης μη 
διαθεσιμότητάς τους ή άλλου λόγου ανωτέρας βίας, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (ενώ η παραγγελία 
του αναδόχου προς τον δικό του προμηθευτή θα πρέπει να δίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν), σε κάθε 
δε περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αποδεικνυόμενη υπαίτια καθυστέρηση ή αμέλεια του 
αναδόχου. Το τιμολόγιο αγοράς των αντικειμένων θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνοδεύεται από 
φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του τμήματος του επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης του 
εξουσιοδοτημένου δικτύου της εταιρίας κατασκευής του οχήματος που να αφορά τα συγκεκριμένα 
αντικείμενα ή θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στην υπηρεσία αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των 
αντικειμένων από τον ανάδοχο. 

 

5. Κατά τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής, η αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής εκτελεί 
κατά την κρίση της μακροσκοπικό έλεγχο, που αποβλέπει στη διαπίστωση της συμφωνίας προς τις 
προδιαγραφές. 

 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 

1. Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει την κατά Νόμο απαιτούμενη άδεια λειτουργίας 
Συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και φορτηγών (συμπεριλαμβανομένων των 
αμαξωμάτων και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων), αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομιστεί 
μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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2. Ειδικά για τα μηχανήματα έργων, η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει (προσωρινή) 
άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα 
με το αρ.17 του Ν.4313/2014 ‘’Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις’’ (Φ.Ε.Κ. 261 Α/17-12-2014) και την –σε εφαρμογή του- υπ’ αρ. πρωτ. 
Δ.Μ./οίκ./765/11-01-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα ‘’Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και 
ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε)’’. Αντίγραφο της 
άδειας θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Εφόσον, δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης αδείας μέχρι και την ανάδειξη του υποψηφίου ως προσωρινού 
αναδόχου τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα συμπεριλαμβάνουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
δεσμεύεται για την κατάθεση αντιγράφου της εκδοθείσας άδειας, όταν αυτή εκδοθεί και ότι τυχόν 
απόρριψη της αίτησής του αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

3. Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει όλα τα ειδικά εργαλεία, (συμπεριλαμβανομένου 
πιστοποιημένου διαγνωστικού μηχανήματος βλαβών) και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση 
εξειδικευμένων εργασιών στους τύπους οχημάτων (επιβατικών, φορτηγών ή μηχανημάτων έργου), που 
θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης. 

4. Ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών για καθένα συγκεκριμένο τύπο οχήματος, για την 
κάθε αναγκαία εργασία, θα προκύπτει από το επίσημο εγχειρίδιο χρόνων επισκευών της 
εταιρίας κατασκευής του οχήματος. Εναλλακτικά, ελλείψει πρόσβασης στο εγχειρίδιο του 
κατασκευαστή, οι χρόνοι επισκευών και συντήρησης μπορούν να λαμβάνονται από 
καθιερωμένα στην αγορά προγράμματα παροχής τεχνικών πληροφοριών για τα συνεργεία 
αυτοκινήτων. Οι χρόνοι αυτοί (δηλαδή αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών) θα είναι δεσμευτικοί 
για τον ανάδοχο, υπό την έννοια ότι δεν θα μπορεί αυτός να επικαλεσθεί ότι στην πράξη προέκυψε 
υπέρβαση των συμβατικών χρόνων.  

5. Η αντικατάσταση των αναγκαίων ανταλλακτικών θα γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά (Genuine Parts), 
εκτός των εξαιρέσεων που προαναφέρονται παρακάτω, και η προμήθειά τους θα πραγματοποιείται από 
τον ανάδοχο της προσφοράς υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, το τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει να 
συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του τμήματος του επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής 
πώλησης του εξουσιοδοτημένου δικτύου της εταιρίας κατασκευής του οχήματος που να αφορά τα 
συγκεκριμένα αντικείμενα. Εξάλλου, όλα τα αντικαθιστώμενα ανταλλακτικά θα πρέπει υποχρεωτικά να 
παραδίδονται στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής μαζί με τα τιμολόγια αγοράς των 
νέων ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν, και το γεγονός αυτό να σημειώνεται στο Πρακτικό 
Παράδοσης – Παραλαβής. 

6. Γνήσια και τα προτεινόμενα από την εταιρία κατασκευής του οχήματος θα πρέπει να είναι και τα κάθε 
είδους αναλώσιμα που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, όπως ενδεικτικά τα λάδια, τα λιπαντικά, 
τα υγρά φρένων, κ.λπ. 

7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραχωρεί πάντα προτεραιότητα στις εργασίες των υπηρεσιακών 
οχημάτων. Προς τούτο δεν θα γίνεται δεκτή καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών πάνω από πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως λ.χ. με κάθε πρόσφορο μέσο 
αποδεικνυόμενη έλλειψη των αναγκαίων ανταλλακτικών. 

8. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για όλες τις 
εργασίες που θα εκτελέσει, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημέρα έκδοσης του σχετικού 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή. Όπου αυτό απαιτείται από τη φύση των 
ανταλλακτικών που έχουν τοποθετηθεί, στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του αναδόχου 
για τακτικό προληπτικό έλεγχο, ώστε τα τοποθετηθέντα ανταλλακτικά να διατηρούνται πάντοτε στην 
προβλεπόμενη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 
ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση των οχημάτων και δεν 
θα επιβαρύνεται με κανένα κόστος για προμήθεια ανταλλακτικών ή υλικών ή για παροχή υπηρεσιών ή 
για οποιαδήποτε άλλα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. 

9. Η εκτέλεση των εργασιών θα τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες της Τέχνης και της 

Επιστήμης, ενώ ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται έλεγχο κατά την εκτέλεση της εργασίας 
στην επιχείρησή του από την Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Διαδικασία 

α. Ο ανάδοχος λαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» του οχήματος 
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β. το όχημα εισέρχεται στο συνεργείο και την επομένη ημέρα, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
γραπτώς στην Π.Ε. Βοιωτίας «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με την αιτία που 
προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών, 
την προβλεπόμενη διάρκεια της εργασίας & την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης χωριστά για το 
κόστος των ανταλλακτικών και χωριστά για το κόστος παροχής υπηρεσιών συντήρησης ή 
επισκευής αναγράφοντας τον εκτιμώμενο χρόνο επισκευής αναλυτικά για κάθε εργασία σε 
συνάρτηση με το κόστος της εργατοώρας. 

γ. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την 
αρμόδια επιτροπή της Π.Ε. Βοιωτίας. 

δ. Ο ανάδοχος λαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» του οχήματος. 

ε. Ο ανάδοχος επισκευάζει το όχημα & συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε & της τελικής δαπάνης.  

στ. Ο ανάδοχος σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία εκδίδει τα «ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ»  (ένα για την προμήθεια των ανταλλακτικών και ένα για την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευής) και μαζί με το πρωτότυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» και το 
«ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» τα αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία για παραλαβή από την 
αρμόδια επιτροπή και έπειτα για πληρωμή από το αρμόδιο οικονομικό τμήμα. 

 

Επισκευές 

Οι κυριότερες εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω. (Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και άλλα 
ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν 
θα προκύψουν ή ανταλλακτικά που θα χρειαστούν και δεν μπορούν να προβλεφθούν). 
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ΟΜΑΔΑ Α΄  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

Εργασίες και Ανταλλακτικά Συνεργείου για τα ΟΧΗΜΑΤΑ 

Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

Ρεκτιφιέ στροφάλου  

Εφαρμογή κουζινέτων 

Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

Πλάνισμα καπακιού 

Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 
πείρων 

Αντικατάσταση χιτωνίων 

Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

Αλλαγή δακτυλιδιών εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

Αλλαγή οδηγών βαλβίδων  

Αλλαγή εδρών βαλβίδων Φλάντζες τσιμούχες 
Ελατήρια 

Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 
Ρύθμιση βαλβίδων  

Αλλαγή αντλία νερού  

Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 

Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 

Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

Έλεγχος καυσαερίων 

Αλλαγή αντλίας λαδιού 

Αλλαγή βολάν μηχανής 

Αλλαγή εμβόλων (πιστόνια) 

 

 Αλλαγή καδένας μηχανής 

Αλλαγή ιμάντων και τεντωτήρων 

Αλλαγής πολλαπλής εξάτμισης 

Αλλαγή μεσαίου καζανακίου εξάτμισης 

Αλλαγή τελικού εξάτμισης 

Αλλαγή καταλύτη 

Αλλαγή ψυγείου μηχανής 

Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού 

Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ 

Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού 

Αλλαγή κολάρου ψυγείου 

Αλλαγή αντλίας βενζίνης 

Έλεγχος συστήματος ψεκασμού 

Αλλαγή αισθητήρα λάμδα 

Αλλαγή μπεκ ψεκασμού 

Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας 

Αλλαγή πολλαπλασιαστή 

Αλλαγή αισθητήρα υποπίεσης 

Αλλαγή τουρμπίνας 

Ευθυγράμμιση οχήματος 

Γενικό σέρβις πετρελαιοκινητήρα (αλλαγή 
λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού, 
αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού, 
έλεγχος βαλβολίνων σασμάν – διαφορικό, 
έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος 
ιμάντων) 

Γενικό σέρβις βενζινοκινητήρα (αλλαγή 
λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων λαδιού, 
αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού, έλεγχος 
βαλβολίνων σασμάν – διαφορικό, έλεγχος 
εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων) 

 

 

Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου 
ταχυτήτων 

 Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

Αλλαγή φουρκέτες 

Αλλαγή συγχρονιζε 

Αλλαγή ρουλεμάν 

Αλλαγή γραναζιών 

 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 

Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

Ζεύγη φερμουίτ αντικατάσταση 
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Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 
γρανάζια 

Επισκευή αργό γρήγορο 

Φλάντζες τσιμούχες 

Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

Πρωτεύων – δευτερεύων – ενδιάμεσος 
άξονας 

Σταυροί ταχυτήτων 

Σταθερά ταχυτήτων 

Αλλαγή φυσούνας 

 

Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων   Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου 
συστήματος 

Αλλαγή αμορτισέρ 

Αλλαγή σινεμπλόκ 

Αλλαγή βάσης αμορτισέρ 

 Ακραξόνιο 

Πείρος ακραξονίου 

Ρουλεμάν πείρων ακραξονίου 

Ρουλεμάν – τσιμούχες μουαγιέ, ροδέλες, 
ροδέλες μεταλλικές, γλίστρες – κουζινέτα 

Τάπες πειροδακτυλίων 

Γρασσαδοράκια 

Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης 
μπάρας  

 

Επισκευή και συντήρηση συστήματος 
εξαγωγής καυσαερίων  

  

Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης 

Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 

  

 

Συντήρηση και επισκευή καμπίνας 
οχήματος  

 Εργασίες φανοποιίας - βαφής 

Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης 
παραθύρων  

Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης 
θυρών 

Τσιμούχες στεγανοποίησης 

Βιολογικό πλύσιμο καμπινών 

 Αντικατάσταση καθρέπτη με μπράτσο 

Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής 
πόρτας 

Αλλαγή γρύλλου τζαμιού 

Βαφή φτερών αυτοκινήτου 

Βαφή πόρτας 

 

 

Εργασίες και Ανταλλακτικά Ηλεκτρολόγου για Οχήματα  

Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συστημάτων 
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Γενική επισκευή μίζας 

Αλλαγή μίζας 

Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – 
αυτομάτου 

Αλλαγή δυναμό 

Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 

Αλλαγή φαναριών 

Αλλαγή συσσωρευτών (μπαταριών) 

Αλλαγή πλακέτας καλοριφέρ 

Αλλαγή διακοπτών φώτων 

Αλλαγή διακοπτών μίζας 

 Έλεγχος – επισκευή ηλεκτρονικών 
συστημάτων κινητήρα 

Έλεγχος – επισκευή ηλεκτρονικών 
συστημάτων πλαισίου 

Επισκευή – αντικατάσταση κλειδαριών – 
μηχανισμού ασφάλισης θυρών 

Επισκευή – αντικατάσταση οργάνων 
πίνακα ελέγχου 

 

 

 

Το γενικό σέρβις (περιλαμβάνει αλλαγή ημισυνθετικών λαδιών, φίλτρου βενζίνης, φίλτρου λαδιού, 
φίλτρου αέρος, φίλτρου καμπίνας, μπουζιών, έλεγχος υγρών φρένων, υδραυλικού, υαλοκαθαριστήρων, 
έλεγχος συσφίξεων, φρένων). 

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα όπως αυτά προκύπτουν και από 
τον κατασκευαστή αυτών. 

Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά 
είναι: 

 

Κινητήρας  Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / 
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

 Καπάκι 

 Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι 

 Χιτώνια 

 Κουζινέτα εκκεντροφόρου 

 Οδηγοί βαλβίδων 

 Έδρες βαλβίδων 

 Φλάντζες, τσιμούχες 

 Ελατήρια 

 Αντλία πετρελαίου 

 Αντλία νερού 

 Ακροφύσια ψεκασμού 

 Υπερσυμπιεστής 

 Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ. 

  Φουρκέτες 

 Συγχρονιζέ 

 Ρουλεμάν 

 Γρανάζια 

 Φλάντζες, τσιμούχες 

 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

 Σταυροί ταχυτήτων 

 Σταθερά ταχυτήτων κλπ 

Συμπλέκτης  Σύστημα αναρτήσεως 

 Άνω τρόμπα συμπλέκτη 

 Κάτω τρόμπα συμπλέκτη 

 Σετ δίσκου συμπλέκτη, πλατώ και 
ρουλεμάν 

 Δίσκος 

 Πλατώ 

 Φυσούνα κλπ 

  Αμορτισέρ 

 Σούστες – ελατήρια 

 Μπρακέτα 

 Σινεμπλόκ 

 Κόντρες κλπ 

Σύστημα πέδησης  Εμπρόσθιο σύστημα 

 Υλικά δικτύου αέρος 

 Κεντρική βαλβίδα 

 Φυσούνες τροχών 

 Ρεγουλατόροι φρένων 

 Δισκόπλακες 

 Ταμπούρα 

 Σιαγώνες φερμουίτ 

  Ακραξόνιο 

 Πείρος ακραξονίου 

 Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 

 Ρουλεμάν μουαγιέ 

 Τσιμούχες μουαγιέ 

 Ροδέλες 

 Ροδέλες μεταλλικές 
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 Ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ 

 Τσιμούχες – δακτυλίδια κλπ. 
 

 Γλύστρες – κουζινέτα 

 Τάπες πειροδακτυλίων 

 Γρασσαδοράκια 

 Ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 

 Μηχανισμός διεύθυνσης 

 Υδραυλική αντλία τιμονιού κλπ. 

Αεροσυμπιεστής  Διαφορικό 

 Στρόφαλος 

 Ρουλεμάν 

 Ελατήρια κομφλέρ 

 Δακτυλίδια 

 Μπιέλες  

 Σετ ελατήρια 

 Σετ φλάντζες 

 Σκάστρα κομφλέρ 

 Σετ φλάντζες κομφλέρ 

 Σετ ελατήρια κομφλέρ 

 Βαλβίδα κομφλέρ 

 Χιτώνιο κομφλέρ 

 Φίλτρα κλπ. 
 

  Πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

 Μειωτήρες ημιαξονίων 

 Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 

Καμπίνα   

 Αμορτισέρ κουβουκλίου 

 Μπουκάλα ανύψωσης 

 Πάτωμα καμπίνας 

 Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί 

 Καθίσματα αέρος 

 Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια κατά 
περίπτωση 

 Μηχανισμοί βάσης καθίσματος 

 Αρθρώσεις θυρών 

 Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων 

 Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών 

 Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. 
παρελκόμενα 

 Παρμπρίζ διαφόρων τύπων και 
παρελκόμενα 

  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦ. 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σ 

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 
ΕΤΟΣ 

1ΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

1 ΚΗΥ 6106 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1998 1997 

2 ΚΗΥ 6107 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1998 1997 

3 ΚΗΥ 6108 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1998 1997 

4 ΚΗΥ 6116 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1988 1997 

5 ΚΗΥ 6193 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT 1149 2001 
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6 ΚΗΥ 6223 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2148 2007 

7 ΚΗΥ 6226 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1995 2008 

8 ΚΗΥ 6176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VW 1390 2000 

9 ΚΗΟ 9978 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΡΥΜΟΥΛΚΟ) 
VOLVO  1993 

2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΗΒΑΣ & ΟΡΓ. ΚΩΠΑΪΔΑΣ 

1 ΚΗΥ 6105 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1998 1997 

2 ΚΗΥ 6114 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1998 1997 

3 ΚΗΥ 6115 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1998 1997 

4 ΚΗΗ 4467 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU 1495 2009 

5 ΚΗΗ 4466 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU 1495 2009 

6 ΚΗΥ 6180 
ΟΡΓ. ΚΩΠΑΪΔ. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
NISSAN 2494 2000 

7 ΚΗΥ 6185 
ΟΡΓ. ΚΩΠΑΪΔ. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
NISSAN 2494 2001 

8 ΚΗΥ 6186 

ΟΡΓ. ΚΩΠΑΪΔ. 

ΦΟΡΤΗΓΟ 

(ΓΕΡΑΝΟΣ) 

MERCEDES  2001 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  
 

Εργασίες και Ανταλλακτικά Συνεργείου για τα Μηχανήματα Έργου  

Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

Ρεκτιφιέ στροφάλου  

Εφαρμογή κουζινέτων 

Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

Πλάνισμα καπακιού 

Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 
πείρων 

Αντικατάσταση χιτωνίων 

Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

Αλλαγή οδηγών βαλβίδων  

Αλλαγή εδρών βαλβίδων Φλάντζες τσιμούχες 
Ελατήρια 

Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 
Ρύθμιση βαλβίδων  

Αλλαγή αντλία νερού  

Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου 

 Αλλαγή καδένας μηχανής 

Αλλαγή ιμάντων και τεντωτήρων 

Αλλαγής πολλαπλής εξάτμισης 

Αλλαγή μεσαίου καζανακίου εξάτμισης 

Αλλαγή τελικού εξάτμισης 

Αλλαγή καταλύτη 

Αλλαγή ψυγείου μηχανής 

Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού 

Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ 

Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού 

Αλλαγή κολάρου ψυγείου 

Αλλαγή αντλίας βενζίνης 

Έλεγχος συστήματος ψεκασμού 

Αλλαγή αισθητήρα λάμδα 

Αλλαγή μπεκ ψεκασμού 

Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας 
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Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 

Επισκευή υπερσυμπιεστή 

Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

Έλεγχος καυσαερίων 

Αλλαγή αντλίας λαδιού 

Αλλαγή βολάν μηχανής 

Αλλαγή εμβόλων (πιστόνια) 

 

Αλλαγή πολλαπλασιαστή 

Αλλαγή αισθητήρα υποπίεσης 

Αλλαγή μετρητή αέρα  

Αλλαγή τουρμπίνας 

Αλλαγή μοτέρ ρελαντί 

Ευθυγράμμιση οχήματος 

 

 

Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου 
ταχυτήτων 

 Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

Αλλαγή φουρκέτες 

Αλλαγή συγχρόνιζε 

Αλλαγή ρουλεμάν 

Αλλαγή γραναζιών 

Επισκευή αργό γρήγορο 

Φλάντζες τσιμούχες 

Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

Σταυροί ταχυτήτων 

Σταθερά ταχυτήτων 

Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

 

 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 

Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

Ζεύγη φερμουίτ 

Επισκευή δίσκου 

Επισκευή πλατώ 

Αλλαγή φυσούνας 

 

Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων 
(σούστες, 

αποσβεστήρες κραδασμών) 

 Επισκευή και συντήρηση συστήματος 

πέδησης 

Αλλαγή αμορτισέρ 

Αλλαγή - επισκευή σούστες 

Αλλαγή μπρακέτα 

Αλλαγή βάσης αμορτισέρ 

Αλλαγή κόντρες κλπ. 

 

 Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 

Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 

 

 

Επισκευή και συντήρηση 
αεροσυμπιεστών  

(μόνο για τα οχήματα που έχουν) 

 Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 

Στρόφαλος 

Ρουλεμάν 

Ελατήρια κόφλερ , σετ 

Δακτυλίδια 

Μπιέλες 

Σετ ελατήρια 

Σετ φλάντζες 

Σκάστρα κόφλερ 

Σετ φλάντζες κόφλερ 

Σετ ελατήρια κόφλερ 

Βαλβίδα κόφλερ 

Χιτώνιο κόφλερ 

 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 
ρουλεμάν 

Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – 
ημιαξονίων 

Φλάντζες τσιμούχες 

Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 

Επισκευή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 

Επισκευή μηχανισμού περιστροφής 

Αλλαγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Έλεγχος – επισκευή ABS, ASR, λοιπών 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
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Φίλτρα 

 

Το γενικό σέρβις (περιλαμβάνει αλλαγή ημισυνθετικών λαδιών, φίλτρου βενζίνης, φίλτρου λαδιού, 
φίλτρου αέρος, φίλτρου καμπίνας, μπουζιών, έλεγχος υγρών φρένων, υδραυλικού, υαλοκαθαριστήρων, 
έλεγχος συσφίξεων, φρένων). 

 

Εργασίες και Ανταλλακτικά Μηχανουργείου για Μηχανήματα Έργου  

Εργασίες μηχανουργείου  

Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων 
οχημάτων έργου  

Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου 

Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών - εργασίες 
τόρνου  

Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών - εργασίες 
πρέσας 

 

 

Εργασίες και Ανταλλακτικά Υδραυλικού για Μηχανήματα Έργου  

Επισκευή και συντήρηση υδραυλικού 

Επισκευή χειριστηρίων υδραυλικού 

Επισκευή και τοποθέτηση μαρκούτσια 
πίεσης 

 

Εργασίες και Ανταλλακτικά Ηλεκτρολόγου για Μηχανήματα Έργου  

Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συστημάτων 

Γενική επισκευή μίζας 

Αλλαγή μίζας 

Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – 
αυτομάτου 

Αλλαγή δυναμό 

Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 

Αλλαγή φαναριών 

Αλλαγή συσσωρευτών (μπαταριών) 

Αλλαγή πλακέτας καλοριφέρ 

Αλλαγή διακοπτών φώτων 

Αλλαγή διακοπτών μίζας 

 Έλεγχος – επισκευή ηλεκτρονικών 
συστημάτων κινητήρα 

Έλεγχος – επισκευή ηλεκτρονικών 
συστημάτων πλαισίου 

Επισκευή – αντικατάσταση κλειδαριών – 
μηχανισμού ασφάλισης θυρών 

Επισκευή – αντικατάσταση οργάνων 
πίνακα ελέγχου 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛ. 

ΜΑΡΚΑ ΕΙΔΟΣ ΑΥΤΟΚ. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 

1 ΚΥ 3929  SHM5NT-1 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 181 

2 ΚΥ 3928  JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

85 

3 ΚΥ 3922  CATERPILAR ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 150 

4 ΚΥ 96349  MERCEDES ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 165 

5 ΚΥ 96309 HUYNDAI ΦΟΡΤΩΤΗΣ 166 

6 ΚΥ 3930 NISSAN ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

134 
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7 ΚΥ 96310 VOLVO ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 201 

8 ΚΥ 82362 FIAT ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 

201 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 35,0 – 55,0 (€) / h 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ= 45,0 (€) / h 

ΣΥΝ Φ.Π.Α. 

  

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  Μ.Ε. ΑΝΑ ΩΡΑ  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 45,00 – 75,00 (€) / h 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ= 60,0 (€) / h 

ΣΥΝ Φ.Π.Α. 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΩΡΕΣ (h) KAI ΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ 
ΑΝΤ/ΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

h (ΩΡΕΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

45 (€) / h * h (ΩΡΕΣ) =  € (ΕΥΡΩ) 

ΑΝΤ/ΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ  

0,5h 

 

 

45 * 0,5 = 22,5 ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΛΑΔΙΟΥ 

ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΑΕΡΟΣ 0,3h 45 * 0,3 = 13,50 

ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΚΑΜΠΙΝΑΣ  0,3h 45 * 0,3 = 13,50 

ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0,4h 45 * 0,4 = 18,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΜΠΟΥΖΙ 0,4h 45 * 0,4 = 18,00 

ΑΝΤ/ΣΗ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 0,4h 45 * 0,4 = 18,00 

ΑΝΤ/ΣΗ  1 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 0,8h 45 * 0,8 = 36,00 

ΑΝΤ/ΣΗ 1 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 0,2h 45 * 0,2 = 9,00 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,7h  45 * 0,7 = 31,50 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 0,3  45 * 0,3 = 13,50 

ΑΝΤ/ΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 2h  45 * 0,2 =  9,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

1,6h  45 * 1,6 = 72,00 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΙΜΑΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

0,4h  45 * 0,4 = 18,00 

ANT/ΣH  IMANTA A/C 0,5h 45 * 0,5 = 22,50 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 0,4h 45 * 0,4 = 18,00 
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

1,2h 45 * 1,2 = 54,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 0,6h 45 * 0,6 = 27,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1,1h 45 * 1,1 = 49,50 

ΑΝΤ/ΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ 0,5h 45 * 0,5 = 22,50 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΔΥΝΑΜΟ  1h 45 * 1,0 = 45,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΜΙΖΑΣ 2,3h 45 * 2,3 = 103,5 

ΑΝΤ/ΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 7,1h 45 * 7,1 = 319,5 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Μ.Ε.  ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ (h) 
KAI TO ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ 
ΑΝΤ/ΚΩΝ  M.E.  

h (ΩΡΕΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ Μ.Ε. 

60 (€) / h * h (ΩΡΕΣ) =  € (ΕΥΡΩ) 

ΑΝΤ/ΣΗ ΛΑΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ  

0,8h 

 

 

60 * 0,8 = 48,00 ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΛΑΔΙΟΥ 

ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΑΕΡΟΣ 0,5h 60 * 0,5 = 30,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΚΑΜΠΙΝΑΣ  0,5h 60 * 0,5 = 30,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0,6h 60 * 0,6 = 36,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΜΠΟΥΖΙ -  

ΑΝΤ/ΣΗ 1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ -  

ΑΝΤ/ΣΗ  1 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 0,9h 60 * 0,9 = 54,00 

ΑΝΤ/ΣΗ 1 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 0,2h 60 * 0,2 = 12,00 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,8h 60 * 0,8 = 48,00 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 0,3 60 * 0,3 = 18,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 2,3h 60 * 2,3 =  138,0 

ΑΝΤ/ΣΗ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

1,9h  60 * 1,9 = 114,0 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΙΜΑΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

0,6h 60 * 0,6 = 36,00 

ANT/ΣH  IMANTA A/C 0,6h 60 * 0,6 = 36,00 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 0,6h 60 * 0,6 = 36,00 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

1,9h 60 * 1,9 = 114,0 

ΑΝΤ/ΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 0,9h 60 * 0,9 = 54,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1,8h 60 * 1,8 = 108,0 

ΑΝΤ/ΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ 0,8h 60 * 0,8 = 48,00 

ΑΝΤ/ΣΗ  ΔΥΝΑΜΟ  1h 60 * 1,0 = 60,00 

ΑΝΤ/ΣΗ ΜΙΖΑΣ 2,5h 60 * 2,5 = 150,0 
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ΑΝΤ/ΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 7,5h 60 * 7,5 = 450,0 

 

Η συνολική κατ εκτίμηση δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης των ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης και επισκευής για τα υπηρεσιακά οχήματα και τα Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας ανέρχεται σε 
120.000 € (με Φ.Π.Α.) για τα έτη 2021 και 2022, και οι απαιτούμενες συμβάσεις τρεις (3): 

ΟΜΑΔΑ Α1(α+β) (ΣΥΜΒΑΣΗ 1.) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ  {35.000€ 
(με Φ.Π.Α.)} 

ΟΜΑΔΑ Α2(α+β) (ΣΥΜΒΑΣΗ 2.) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ & ΟΡΓ. 
ΚΩΠΑΪΔΑΣ {35.000 € (με Φ.Π.Α.)} 

ΟΜΑΔΑ Β(Β1+Β2) (ΣΥΜΒΑΣΗ 3.) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ. {50.000 € (με Φ.Π.Α.)} 
Οι ανωτέρω δαπάνες αναλύονται ανά ομάδα σε: 
1.) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και  
2.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
και καταγράφονται στους επόμενους δύο (2) Πίνακες, ενώ στην εκτίμηση των δαπανών ανά κατηγορία 
και ομάδα λήφθηκαν υπόψη: 
Α.) η δαπάνη για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ των 
δύο (2) προηγούμενων ετών για τα οχήματα και τα Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας σε ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΘΗΒΑ και 
ΟΡΓ. ΚΩΠΑΪΔΑΣ 
Β.) η συχνότητα με την οποία το κάθε όχημα ή Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας εισήλθε για συντήρηση ή 
επισκευή εντός των συνεργείων για τα προηγούμενα δύο (2) έτη. 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

Α.1.α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

12.096,78 15.000,00 

Α.1.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

16.129,04 20.000,00 

Α.2.α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ 
& ΟΡΓ. ΚΩΠΑΪΔΑΣ 

12.096,78 15.000,00 

Α.2.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ & ΟΡΓ. 
ΚΩΠΑΪΔΑΣ 

16.129,04 20.000,00 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

Β.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

20.161,30 25.000,00 

Β.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

20.161,30 25.000,00 

 
 

              ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ:         96.774,20 € 
    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 120.000,00 € 
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                                                                                                              Μ.Ε.Α 
        Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΕ 
                                                                                                  Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
 
                      ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ   
                                   ΜΕ  Α΄β 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                             
1.  Χ.Α.                                                                                   
2.  Τμ.Μηχ/κού εξοπλισμού Π.Ε.Β                                                                                                
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Ε. ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΕ ΘΗΒΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΩΠΑΪΔΑΣ  

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Λιβαδειά 09/09/2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ      
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ       
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                   προς: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ        
                                                                                         
Ταχ.Δ/νση: Φίλωνος 35-39                                     
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ                                  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Ζαμπάκος                                          
Email: pzampakos@viotia.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2261350225 
FAX: 2261350239      
            
 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια, τοποθέτηση και εργασίες επισκευής και επιδιόρθωσης καινούργιων 
ελαστικών για τα οχήματα και τα Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας σε Θήβα, Λιβαδειά και Οργανισμό 
Κωπαΐδας» 

 

Σας επισυνάπτουμε  κατάσταση με τα στοιχεία των οχημάτων και των Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, 
στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των ελαστικών του οχήματος, οι διαστάσεις του ελαστικού, η 
ενδεικτική τιμή του ελαστικού ανά τεμάχιο και η συνολική τιμή των ελαστικών του οχήματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

A/A 
Αρ. 

οχήμ
ατος 

Τύπος 

οχήματος 

Τύπος 
ελαστικού 

Αρ 
ελαστικών 

Τιμή/τεμάχιο 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 
ΚΗΥ 6105 

SUZUKI 
VITARA 

215/65 R16 4 110 440,0 

2 KHY 6106 # « 4 110 440,0 

3 ΚΗΥ 6107 # « 4 110 440,0 

4 ΚΗΥ 6108 # « 4 110 440,0 

 
5 ΚΗΥ 6114 

# 

(Θήβα) 
« 4 110 440,0 

6 ΚΗΥ 6115 
# 

(Θήβα) 
« 4 110 440,0 

7 KHY 6116 # « 4 110 440,0 

mailto:pzampakos@viotia.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ Μ.Ε. ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 

Α/ Α 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

 
ΤΕΜΑ

ΧΙΑ 

 

       Τιμή (€)/ 
Τεμάχιο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(ΚΥ 3922 ΜΕ) 14.00-24      6 558  3.348,0 

2 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(ΚΥ 3929-ΜΕ) 14.00-24      6 558  3.348,0 

3 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

(ΚΥ 96310-ΜΕ) 14.00-24      6 558  3.348,0 

4 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 

(ΚΥ 3930-ΜΕ) 

 

205/75-R175 
       6 266,6   1.599,6 

 
5 

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ – 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

(ΚΥ 96349-ΜΕ) 

10R-22,5 

144-142 
     6 335      2.010,0 

6 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ J.C.B. 

(KY 3928-ME) 

18-4-26-TI-06 (Π) 

12.5/80-18(146Α6)(Ε) 

       2 

     2 

            595 

            310 

     1.190,0 

        620,0 

7 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

(ΚΥ 96309 – ΜΕ) 20,5-25 
 4 

             930      3.720,0 

   
 

     ΣΥΝΟΛΟ     19.183,6 

8 KHY 6226 # 225/65 R17 4 110 440,0 

9 
KHH 4466 

DAIHATSU 
(Θήβα) 

215/65 R16 4 110 440,0 

10 
KHH 4467 

# 

(Θήβα) 
« 4 110 440,0 

11 
KHY 6223 

DAIMLER 
CHRYSL 

235/65 - 16 4 150 600,0 

 
12 

ΚΗΥ 6193 RENAULT 6193 165 7013 4 65 260,0 

13 
ΚΗΥ 6176 

VOLKS 
VAGEN 

195/65 - 15 4 72,5 290,0 

14 
ΚΗΥ 6180 

NISSAN 

(Kωπαϊδα) 
185 - 14     4 90 360,0 

15 
ΚΗΥ 6185 

NISSAN 

(Kωπαϊδα) 
235 - 75R - 15   4 107,5 430,0 

16 
ΚΗΥ 6186 

MERCEDES 

(Kωπαϊδα) 

 

11R - 22.5  

2 ΕΜΠΡΟΣ 

4 ΠΙΣΩ 

800,0 

     1.600,0 
     2.400,0 

 
ΣΥΝΟΛΟ     8.740,0 
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Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση καινούριων ελαστικών μη 
αναγομωμένων με σύγχρονο σχεδιασμό πέλματος, με την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος και 
σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

 χρήση σε χωμάτινο (20%) και σε ασφαλτικό οδόστρωμα (80%) 

 χρήση σε βρεγμένο και σε στεγνό οδόστρωμα (ελαστικά 4 εποχών - 4seasons) 
 

πολύ καλής ποιότητας για την κάλυψη των αναγκών όλων των οχημάτων των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022. 

 

Όλα τα είδη των ελαστικών των οχημάτων και των Μ.Ε. θα πρέπει απαραιτήτως να είναι: 

 

 Κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας, παραγωγής του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από τη παραγγελία των ελαστικών και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά 
απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε μηχανική 
καταπόνηση, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους – 
διαστάσεις – περιγράφεται στην παρούσα. 

 Τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής θορύβου, για να συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς, καλής πρόσφυσης στον δρόμο, μειωμένης υδρολίσθησης, με σταθερότητα 
στην ευθεία και ακριβή ανταπόκριση κατεύθυνσης. 

 θα επιτρέπουν την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. 

 θα έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση και τον τύπο του 
ελαστικού, καθώς επίσης και την σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού 
πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Α΄ Ποιότητας ISO/t5 Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 
είναι εφοδιασμένα με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας CE. 

 

Επίσης το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει, εκτός από την προμήθεια και την 
τοποθέτηση των καινούριων ελαστικών, απαραιτήτως την ζυγοστάθμισή τους και την 
ευθυγράμμιση κάθε οχήματος. 

 

Η ενδεικτική τιμή του ελαστικού ανά τεμάχιο προέκυψε ως η μέση τιμή από δύο τιμές, έπειτα από 
έρευνα αγοράς σε δύο καταστήματα ελαστικών. 

 

Το συνολικό κόστος της δαπάνης για την αγορά και τοποθέτηση των ελαστικών για όλα τα 
οχήματα σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ανέρχεται σε 8.740,0 €., ενώ 
απαραίτητη κρίνεται μια προσαύξηση της τάξεως του 10% στις τιμές, δηλ. για τα οχήματα της Π.Ε. 
Βοιωτίας το συνολικό κόστος των ελαστικών θα πρέπει να υπολογισθεί κατ΄ εκτίμηση στα 9.600 € . 

 

Το συνολικό κόστος της δαπάνης για την αγορά και τοποθέτηση των ελαστικών για όλα τα Μ.Ε. 
σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Μ.Ε. ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ανέρχεται σε 19.183,6 €, ενώ απαραίτητη 
κρίνεται μια προσαύξηση της τάξεως του 10% στις τιμές, δηλ. για τα Μ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας το 
συνολικό κόστος των ελαστικών θα πρέπει να υπολογισθεί κατ΄ εκτίμηση στα 21.100 € 

 

Επίσης στο αντικείμενο της προς υπογραφή σύμβασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 
εργασίες επισκευής και επιδιόρθωσης των καινούριων ελαστικών που θα τοποθετηθούν 
(π.χ. αναγομώσεις, επιδιορθώσεις διαρροών αέρα κ.τ.λ.) καθώς είναι δεδομένο ότι θα 
αντιμετωπισθούν και τέτοιες περιπτώσεις λόγω βλαβών τους που θα προκύψουν, είτε από την 
συνεχή χρήσης τους είτε λόγω αντίξοων συνθηκών στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν. 
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Δεδομένο ότι ο συνολικός αριθμός των ελαστικών για τα Μ.Ε. και τα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας 
είναι 38 και 66 ελαστικά αντίστοιχα και με την παραδοχή ότι όλα τα ελαστικά τουλάχιστον από μία 
φορά θα υποστούν βλάβη λόγω της έντονης χρήσης τους και λόγω αντίξοων συνθηκών, τότε θα 
χρειαστούν επισκευή και επιδιόρθωση τα ελαστικά ως ακολούθως: 

 

Επισκευές-επιδιορθώσεις Μ.Ε.:    38 ελαστικά Μ.Ε. * (25 ÷150) €/ελαστικό) = 5.700 € 

Επισκευές-επιδιορθώσεις Οχημ.:  66 ελαστικά οχημ.* (10÷20) €/ελαστικό)  =  1.320 € 
 
Συνεπώς το συνολικό κόστος της δαπάνης για τις εργασίες επισκευής και επιδιόρθωσης των 
καινούριων ελαστικών για τα Μ.Ε. θα πρέπει να υπολογισθεί κατ΄ εκτίμηση στα 5.700€ και για τα 
οχήματα θα πρέπει να υπολογισθεί κατ΄ εκτίμηση στα 1.300€ 
 
 

 

                           Μ.Ε.Α 
        Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΕ 
                                                                                                  Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 
                     ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  
                                ΜΕ  Α΄β 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                             
1.  Χ.Α.                                                                                   
2.  Τμ.Μηχ/κού εξοπλισμού Π.Ε.Β                                                                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

                                             

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :……………………………………….……………………………………………………….. 

ΑΦΜ :…………………………………………………………………………………………………………. 

Δ.Ο.Υ. :……………………………………………………………………………………………………….. 

Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :………………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :………………………………………………………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Βοιωτίας 

(Αριθ. Διακήρυξης:………………..) με τίτλο: «…………………………………………………». 

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως ακολούθως: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ / ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

     

     

     
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

   

Η προσφορά ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 …………/……./ 2021 
 

                                Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

Ονομασία Τράπεζας__________________ 

Κατάστημα____________________ 

(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ FΑΧ)                        Ημερομηνία έκδοσης_______________ 

                                                                

Προς:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ /Δνση Διοικητικού -   
Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών 
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , 321 31  ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ_______ 

 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ___________ υπέρ της εταιρείας_________________________________________________ 
Δ/νση___________________________ για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
_______________ για την «……………………………………………………..» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
…………………………../2021 Διακήρυξή  σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολική ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ________________  

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
αναφέρεται σχετικά στη Διακήρυξη. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας__________________ 

Κατάστημα____________________ 

(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ FΑΧ)                        Ημερομηνία έκδοσης_______________ 

 

Προς:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ /Δνση Διοικητικού -   
Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών 
ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 , 321 31  ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.________ ΕΥΡΩ_______ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ___________(ολογράφως και αριθμητικώς) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας_________________________________________________ 

Δ/νση___________________________ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που 
υπέγραψε μαζί σας για την «……………………………………………………………………………………..», σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθμ. ……………………………../2021 Διακήρυξή  σας, και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας _____________ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥΔ 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 79146 
- Ταχυδρομική διεύθυνση : Φίλωνος 35-39 
- Πόλη : Λιβαδειά 
/-Ταχ. Κωδικός: 32131 
- Αρμόδιος για πληροφορίες:  
- Τηλέφωνο:  
- Ηλ. ταχυδρομείο:  ………@viotia.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.pste.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 
«………………………………………………………………………………………………………… ».  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες και υπηρεσίες  
 
 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 

 





 

 

 

Σελίδα 82 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  





 

 

 

Σελίδα 85 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

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

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

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια      ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ                                                                      

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας (i) το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 
καθένα: 

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

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

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

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

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

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

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Σχέδιο Σύμβασης 

                                                                                                     

           

 

 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Λιβαδειά .…./…../2021 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ         Αριθ. Πρωτ.: οικ.._......... 

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

              ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

«» 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:,€  ( με Φ.Π.Α.24%) 

 

 

Στη  Λιβαδειά  σήμερα  … ………………..  2021  ημέρα  …………  και  στο  κατάστημα  της       

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη Λιβαδειά, Φίλωνος 35-39, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας με ΑΦΜ 997947718, ΔΟΥ Λαμίας, 

νομίμως  εκπροσωπούμενος από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (αριθ. πρωτ. 192670/608/28-8-

2019 πρακτικό ορκωμοσίας), που θα καλείται εφεξής η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» 

 2. Η εταιρεία ………………………., η οποία εδρεύει στο …………………………….., Τ.Κ. ……, …………  με Α.Φ.Μ. 

…………………. Δ.Ο.Υ.  ……………. που θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας, «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» στον οποίο 

κατακυρώθηκε η σύμβαση με την υπ άρ. ……………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συμφώνησαν τα 

ακόλουθα 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας αποφάσισε την διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών & Συντήρηση-Επισκευή 
ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», όπως αυτή 
περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την …….. ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, 
βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία 
………………………. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την……………………2021, αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των 
συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή της, την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο). 
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Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού 
…………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας [εφόσον απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης]. 

 

Aναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
Ν.4412/2016: 

- η υπ’ αριθ.  ………… διακήρυξη 

- οι υπ’ αριθ. ………… τεχνικές προδιαγραφές 

- …….. [συμπληρώνετε όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης] 

- η προσφορά του αναδόχου  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & 
της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) και η προμήθεια των πάσης φύσεως 
ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων απαραίτητων για τη συντήρηση αυτών, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.  

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

 

 

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 24 (είκοσι τέσσερις 
μήνες) ήτοι έως ………… 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη 
της παραγγελίας και, αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω εγγράφως αποδεικνυόμενης μη διαθεσιμότητάς τους 
ή άλλου λόγου ανωτέρας βίας, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο (ενώ η παραγγελία του αναδόχου προς τον 
δικό του προμηθευτή θα πρέπει να δίνεται οπωσδήποτε αυθημερόν), σε κάθε δε περίπτωση δεν θα 
γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αποδεικνυόμενη υπαίτια καθυστέρηση ή αμέλεια του αναδόχου. Οι εργασίες 
θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του τμήματος Συντήρησης Έργων της Π.Ε.Β. και θα 
παραδίδονται μετά την λήξη τους.  

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της 
Εντολής Επισκευής. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών 
η/και αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής - συντήρησης, δίδεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων 
ημερών ή περαιτέρω, μόνο μετά από έγγραφη εντολή του Τμήματος Συντήρησης Έργων, διαφορετικά 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής εργασιών και ανταλλακτικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Βοιωτίας και 
μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται και το σχετικό 
πρωτόκολλο. 

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 
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εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

Άρθρο 3 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι ……………….Στην αμοιβή 
δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 

  

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την έκδοση των σχετικών παραστατικών. Το τιμολόγιο αγοράς των 
αντικειμένων θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο ή εκτύπωση του τμήματος 
του επίσημου τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης του εξουσιοδοτημένου δικτύου της εταιρίας κατασκευής 
του οχήματος που να αφορά τα συγκεκριμένα αντικείμενα ή θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στην 
υπηρεσία αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των αντικειμένων από τον ανάδοχο. 

 

3. 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.  

 

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 [εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό] 
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γ) Κράτηση 0,06% της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασηςγια την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ  (άρθρο 350 παρ.3 του 
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

δ) ……………………………………… 

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

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

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση …… ευρώ σε βάρος του ΚΑ 
…….. του προϋπολογισμού με την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Περιφερειάρχη, 
επί της οποίας υπάρχει  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη 
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του 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 της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 

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

 

Άρθρο 6 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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

 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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. 

 

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 Δημοτικού Συμβουλίου, 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. 

 

Άρθρο 7 

Υπεργολαβία 

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.  

2.Ο Ανάδοχος με το από …… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με τον υπ’ 
αριθ. …….. όρο της διακήρυξης ενημέρωσε το Δήμο για το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δήμο 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 στο Δήμο, 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 στο Δήμο κατά την ως 
άνω διαδικασία.  

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

 

Άρθρο 9 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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Η Περιφέρεια μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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

 

Άρθρο 10 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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

 

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Περιφέρεια 
και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

3.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων … (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), ……. (Χρόνος παράδοσης υλικών), ….. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 

Άρθρο 11 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας 
των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: .... 

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της 
Εντολής Επισκευής. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών 
η/και αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής - συντήρησης, δίδεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων 
ημερών ή περαιτέρω, μόνο μετά από έγγραφη εντολή του Τμήματος Συντήρησης Έργων, διαφορετικά 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής εργασιών και ανταλλακτικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Βοιωτίας και 
μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται και το σχετικό 
πρωτόκολλο. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας 
αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να αναλώσει όλο το ποσό 
της σύμβασης 

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 Δήμου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 
της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

Άρθρο 12 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

 

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

 

Άρθρο 13 

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Σε περίπτωση παροχής αντικειμένων που δεν διαθέτουν εργοστασιακή εγγύηση, ο ανάδοχος παρέχει 
εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημέρα έκδοσης του σχετικού 
τιμολογίου πώλησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. Όπου αυτό απαιτείται από τη φύση του 
προμηθευόμενου αντικειμένου, στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του αναδόχου για 
τακτικό προληπτικό έλεγχο, ώστε το υπό προμήθεια αντικείμενο να διατηρείται πάντοτε στην 
προβλεπόμενη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται 
για οποιαδήποτε βλάβη του προμηθευθέντος αντικειμένου προερχόμενη από τα συνήθη και ορθή χρήση 
του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα κόστος για προμήθεια ανταλλακτικών ή υλικών ή για παροχή 
υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε άλλα έξοδα αποκατάστασης της βλάβης 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

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

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

 

Άρθρο 16 

Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας 
διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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