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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                      Ημερ/νία: 27/07/2018 
 

ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 23636 
 
 

 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Διεθνή Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ του Δήμου Παλλήνησ 

για τη «ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ & 
ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΩΝ»,  

δαπάνησ: 364.112,90€ χωρίσ ΦΠΑ 24%, 
 ήτοι ςυνολικήσ δαπάνησ 451.500,00€  

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%,  
διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ, 

με CPV: 50112100-4, 50114200-9, 50110000-9, 50116100-2, 50115100-
5, 50113200-2, 50114200-9, 50116500-6 & 50112110-7  

και κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ 
άποψησ προςφορά βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ 

 
 

 

Α/Α ΕΗΔΗ: 62539 
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         ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

1.1     Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

 

Δπσλπκία Γήκνο Ξαιιήλεο 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Ηζάθεο 12 

Ξφιε Γέξαθαο 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 15344 

Σψξα Διιάδα 

Θσδηθφο ΛUTS EL305 

Ρειέθσλν 2106662150-210 6662142 

Φαμ 2106032898 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν info@pallini.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΠΘΝΟΙΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.pallini.gr 

 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Γήκνο Ξαιιήλεο πνπ αλήθεη ζηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνηνκέα Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ (ΝΡΑ Α’) 
 

 
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
 
 
Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

α)       Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε &  δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ  Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη  κέζσ  ηεο  ηζηνζειίδαο  ηνπ  Γήκνπ  Ξαιιήλεο 

www.pallini.gr  . 

β)       Νη    πξνζθνξέο    πξέπεη    λα    ππνβάιινληαη    ειεθηξνληθά    ζηελ    δηεχζπλζε    : 

www.promitheus.gov.gr 

γ)       Ξεξαηηέξσ   πιεξνθνξίεο   είλαη    δηαζέζηκεο   απφ    ηε    Γηεχζπλζε   Θαζαξηφηεηαο, 
Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο ζηα αλσηέξσ ηειέθσλα. 

1.2     Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 
 
 
Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε  ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ (εξγαζίεο 

θαη αληαιιαθηηθά) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 451.500.00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α, ε 

δε πίζησζε ζα βαξχλεη ηνπο Θ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο   2018  γηα δαπάλεο 

χςνπο   πνζνχ 116.050,00 € θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

 

10.6263.0022 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

500,00 

10.6263.0023 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 

10.6263.0024 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 750,00 

10.6263.0025 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ(2018) 750,00 

15.6263.0016 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 
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15.6263.0017 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

400,00 

15.6263.0018 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 400,00 
 

20.6263.0044 
Ππληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

(2018) 

 

40.000,00 

 

20.6263.0045 
Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο απνξξηκκαηνθφξσλ - θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ (2018) 

 

2.500,00 

20.6263.0046 Ππληήξεζε αλπςσηηθψλ (2018) 2.500,00 

20.6263.0047 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.000,00 

20.6263.0058 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.500,00 

20.6263.0059 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 14.000,00 

20.6263.0060 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 2.000,00 

20.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 3.750,00 

20.6264.0035 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 2.000,00 

20.6264.0036 Ππληήξεζε ζαξψζξσλ (2018) 15.000,00 
 

20.6264.0037 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 
 

2.500,00 
 

25.6263.0036 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

500,00 

25.6263.0037 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 
 

25.6263.0038 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

250,00 

25.6263.0039 Ππληήξεζε απηνθηλήησλ χδξεπζεο (2018) 5.000,00 

25.6263.0040 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 650,00 

25.6263.0041 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 650,00 

25.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 1.500,00 

25.6264.0024 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 1.000,00 
 

25.6264.0025 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 
 

1.500,00 

30.6263.0017 Ππληήξεζε ιεσθνξείσλ (2018) 4.250,00 
 

30.6263.0036 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

250,00 

30.6263.0037 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο ιεσθνξείσλ (2018) 1.500,00 

30.6263.0038 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 
 

30.6263.0039 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

750,00 

30.6263.0040 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.000,00 

30.6263.0041 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 1.200,00 

35.6263.0024 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ (2018) 250,00 

35.6263.0025 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 
 

35.6263.0026 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

250,00 

35.6263.0027 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 750,00 

35.6263.0028 Δπηζθεπή ππξνζβεζηηθψλ (2018) 1.000,00 

40.6263.0006 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 50,00 

40.6263.0011 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 

 
αληίζηνηρα  θαη  ηνπο  Θ.Α. φπσο απηνί ζα εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο  2019 γηα 

ην ππφινηπν ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πνζνχ 335.450,00 € θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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10.6263.0022 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

500,00 

10.6263.0023 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 350,00 

10.6263.0024 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.250,00 

10.6263.0025 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ – κνηνπνδειάησλ (2018) 1.750,00 

15.6263.0016 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 
 

15.6263.0017 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

1.100,00 

15.6263.0018 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 1.100,00 
 

20.6263.0044 
Ππληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

(2018) 

 

144.000,00 

 

20.6263.0045 
Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο απνξξηκκαηνθφξσλ - θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ (2018) 

 

6.000,00 

20.6263.0046 Ππληήξεζε αλπςσηηθψλ (2018) 7.500,00 

20.6263.0047 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 5.000,00 

20.6263.0058 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 6.500,00 

20.6263.0059 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 37.000,00 

20.6263.0060 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 3.000,00 

20.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 14.750,00 

20.6264.0035 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 5.000,00 

20.6264.0036 Ππληήξεζε ζαξψζξσλ (2018) 25.000,00 
 

20.6264.0037 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 
 

3.500,00 
 

25.6263.0036 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

1.000,00 

25.6263.0037 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 550,00 
 

25.6263.0038 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

750,00 

25.6263.0039 Ππληήξεζε απηνθηλήησλ χδξεπζεο (2018) 14.000,00 

25.6263.0040 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 1.850,00 

25.6263.0041 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 1.850,00 

25.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 15.500,00 

25.6264.0024 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ(2018) 3.000,00 
 

25.6264.0025 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ(2018) 
 

2.500,00 

30.6263.0017 Ππληήξεζε ιεσθνξείσλ (2018) 8.750,00 
 

30.6263.0036 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

750,00 

30.6263.0037 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο ιεσθνξείσλ (2018) 3.000,00 

30.6263.0038 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 350,00 
 

30.6263.0039 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

1.250,00 

30.6263.0040 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 5.000,00 

30.6263.0041 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 3.300,00 

35.6263.0024 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ (2018) 750,00 

35.6263.0025 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 50,00 
 

35.6263.0026 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

550,00 
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35.6263.0027 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.250,00 

35.6263.0028 Δπηζθεπή ππξνζβεζηηθψλ (2018) 3.000,00 

40.6263.0006 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 

40.6263.0011 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 750,00 
 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήµνπ 

Ξαιιήλεο, ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ νη πξνβιεπφκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνπ 

θάζε νρήκαηνο, ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπ, νη βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ ρηιηνκέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ν Γήκνο, νη δεκηέο πνπ 

πξνθαινχληαη ζηηο ππεξθαηαζθεπέο απφ  ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη, ηα αλαιψζηκα 

πιηθά πνπ απαηηνχληαη µε ηελ ζπκπιήξσζε σξψλ εξγαζίαο π.ρ. ζηνπο θνξησηέο θαη ζηα 

κεραλνθίλεηα ζάξσζξα ζχκθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ νρεκάησλ. 
 

Ξαξαηίζεηαη παξαθάησ πίλαθαο κε ην πξνυπνινγηζκφ αλά νκάδα αλά πεξεζία. 
 

 
 

ΞΖΟΔΠΗΑ 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

ΠΛΝΙΝ 

          

 
 

ΝΚΑΓΑ Α         
 

1 Ππληήξεζε κηθξψλ 
απηνθηλήησλ 

 
3.000,00 

 
1.500,00 

 
9.000,00 

  
7.000,00 

 
3.000,00 

 
1.000,00 

 
24.500,00 

 
2 

 

Ππληήξεζε 
απηνθηλήησλ 
χδξεπζεο 

   
 

 
 

19.000,00 

   
 

 
 

19.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Β         
 

 
3 

 

Ππληήξεζε 
απνξξηκκαηνθφξσλ 
θαη θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ 

   

 
 
 

184.000,00 

     

 
 
 
184.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Γ         
 

4 Ππληήξεζε 
κεραλεκάησλ έξγνπ 

   
18.500,00 

 
17.000,00 

    
35.500,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Γ         

 
5 

 

Ππληήξεζε 
ειεθηξνινγηθψλ 
απηνθηλήησλ 

  
 

 
 

51.000,00 

 

 
 

2.500,00 

 

 
 

4.500,00 

  
 

 
 

58.000,00 
 

6 

 

Ππληήξεζε 
ειεθηξνινγηθψλ 
κεραλεκάησλ έξγνπ 

  
 

 
 

6.000,00 

 

 
 

4.000,00 

   
 

 
 

10.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Δ         
 

7 Ππληήξεζε 
ζαξψζξσλ 

   
40.000,00 

     
40.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ ΠΡ         

 
8 

 

Ππληήξεζε 
ηξηθχθισλ - 
κνηνπνδειάησλ 

 

 
 

2.500,00 

 
 

 
 

5.000,00 

 

 
 

2.500,00 

   
 

 
 

10.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Ε         
 

9 Ππληήξεζε 

ιεσθνξείσλ 
     

13.000,00 
   

13.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Ζ         
 

10 Ππληήξεζε 
ππξνζβεηηθψλ 

      
4.000,00 

  
4.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Θ         
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11 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ 

κηθξψλ 
απηνθηλήησλ 

 
 

500,00 

 
 

500,00 

  
 

800,00 

 
 

500,00 

 
 

200,00 

 
 

200,00 

 
 

2.700,00 
 

 
12 

 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ 
,θνξηεγψλ θαη 
ιεσθνξείσλ 

   

 
 
 

7.000,00 

 

 
 
 

1.500,00 

 

 
 
 

2.000,00 

 

 
 
 

800,00 

  

 
 
 

11.300,00 
 

13 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ 
κεραλεκάησλ έξγνπ 

   
7.000,00 

 
4.000,00 

    
11.000,00 

 
 

ΝΚΑΓΑ Η         

 
14 

Δξγαζίεο 
θαλνπνηταο - βαθέο 
κηθξψλ 
απηνθηλήησλ 

 
 
 

1.000,00 

 
 
 

1.500,00 

   
 
 

1.000,00 

   
 
 

3.500,00 
 

 
15 

 
Δξγαζίεο θαλνπνηταο 
- βαθέο 
απνξξηκκαηνθφξσλ, 
θνξηεγψλ θαη 
ιεσθνξείσλ 

   

 
 
 
 

8.500,00 

 

 
 
 
 

1.000,00 

 

 
 
 
 

4.500,00 

 

 
 
 
 

1.000,00 

  

 
 
 
 

15.000,00 
 

 

ΝΚΑΓΑ Θ         
 

16 
Ππληήξεζε 

αλπςσηηθψλ 
   

10.000,00 
     

10.000,00 

          

 
 

ΠΛΝΙΑ 
 

7.000,00 
 

3.500,00 
 

346.000,00 
 

52.300,00 
 

32.500,00 
 

9.000,00 
 

1.200,00 
 

451.500,00 

          

 

1.3     Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Πηελ ∆/λζε Θαζαξηφηεηαο, Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο ππάγεηαη 

ην Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη αθνινχζσο ην Γξαθείν Θίλεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο επηζθεπψλ θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ην Γξαθείν Θίλεζεο Νρεκάησλ δελ δηαζέηεη 

ζπλεξγείν θαη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζµφ θ.ι.π. ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη έζησ  θαη 

ππνηππψδεηο ηερληθέο παξεµβάζεηο. Ρα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ Ξαιιήλεο είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, 

δηαθνξεηηθψλ εηψλ θπθινθνξίαο θαη δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Γηα λα κπνξεί έλα ζπλεξγείν 

λα επηζθεπάδεη νρήκαηα θαη κάιηζηα θνξηεγά πξέπεη λα έρεη ην απαξαίηεην ζπλεξγείν 

επαλδξσκέλν µε ξάµπεο, αλπςσηηθά κεραλήµαηα, πιήξεο ηερλνινγηθφ εμνπιηζµφ, ην αλαγθαίν 

πξνζσπηθφ πνπ λα αλαινγεί ζηνλ αξηζµφ ησλ νρεκάησλ πνπ ζα δχλαηαη λα επηζθεπάδεη 

θαζεµεξηλψο, θαζψο θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα θάζε ηχπν νρήκαηνο θαη ππεξθαηαζθεπήο, άιιε 

γηα θαιαζνθφξν, άιιε γηα κεραλνθίλεηα ζάξσζξα, άιιε γηα θνξησηέο. Ππλεπψο επεηδή ν 
Γήµνο µαο, δελ δηαζέηεη ζπλεξγείν ζπληήξεζεο νρεκάησλ νχηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζµφ, νχηε 

ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, νχηε ηελ ηερλνγλσζία αλαζέηεη ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

νρεκάησλ, ησλ ππεξθαηαζθεπψλ θαη ελ γέλεη φηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

νρεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ ζε ηδησηηθά ζπλεξγεία µε πξνθήξπμε αλνηρηνχ δηαγσληζµνχ. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο – ζπληήξεζεο (θαζψο & 

ηεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηµεµάησλ) ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ (κεραληθψλ, ππεξθαηαζθεπψλ θ.ι.π.), 

φισλ ησλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγνπ θαη κνηνπνδειάησλ (ηχπνπ Η.Σ., κηθξά θνξηεγά, 

κηθξά θαη κεγάια ιεσθνξεία, απνξξηκκαηνθφξα, κεγάισλ θνξηεγψλ, κεραλεκάησλ έξγνπ 

ηχπνπ JCB, BOB-CAT, θαιαζνθφξν, αξπάγε, ππξνζβεζηηθά, κνηνπνδήιαηα) ηνπ Γήµνπ, γηα 

εξγαζίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο 

θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) φπσο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

θάησζη πίλαθα: 
 

 
Α/ 

Α 

 

ΝΚΑΓΑ 

ΔΟΓΑΠΗΩ 

Λ 

 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖ 

Π 

 

ΞΝΠ 

Ν- 

ΡΖΡΑ 

ΓΑΞΑΛ 

Ζ ΞΟΝ 

ΦΞΑ 

24% 

 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΦΞΑ 

24% 

 

ΠΛΝΙΗΘ 

Ζ 

ΓΑΞΑΛΖ 

 

 

CPV 

   

 

1 
 

Α 
Ππληήξεζε κηθξψλ 

απηνθηλήησλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
35.080,6 

5 € 
8.419,35 

€ 
43.500,00 

€ 
50112100- 

4 
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2 

 

 

Β 

Ππληήξεζε 

απνξξηκκαηνθφξσλ 

θαη θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ 

 

 

ππεξεζία 

 

 

1 

 
148.387, 

10 € 

 
35.612,9 

0 € 

 
184.000,0 

0 € 

 
50114200- 

9 

 

3 
 

Γ 
Ππληήξεζε 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

ππεξεζία 
 

1 
28.629,0 

3 € 
6.870,97 

€ 
35.500,00 

€ 
50110000- 

9 
 

 

4 

 

 

Γ 

Ππληήξεζε 

ειεθηξνινγηθψλ 

απηνθηλήησλ - 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 

ππεξεζία 

 

 

1 

 
54.838,7 

1 € 

 
13.161,2 

9 € 

 
68.000,00 

€ 

 
50116100- 

2 

 

5 
 

Δ 
Ππληήξεζε 

ζαξψζξσλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
32.258,0 

6 € 
7.741,94 

€ 
40.000,00 

€ 
50110000- 

9 
 

6 
 

ΠΡ 
Ππληήξεζε 

ηξηθχθισλ - 

κνηνπνδειάησλ 

 
ππεξεζία 

 
1 

 

8.064,52 

€ 

 

1.935,48 

€ 

 

10.000,00 

€ 

 

50115100- 

5 

 

7 
 

Ε 
Ππληήξεζε 

ιεσθνξείσλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
10.483,8 

7 € 
2.516,13 

€ 
13.000,00 

€ 
50113200- 

2 
 

8 
 

Ζ 
Ππληήξεζε 

ππξνζβεηηθψλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
3.225,81 

€ 

 

774,19 € 
4.000,00 

€ 
50114200- 

9 
 

 
9 

 

 
Θ 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ 

κηθξψλ απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ,ιεσθνξεί 

σλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 
ππεξεζία 

 

 
1 

 

 

20.161,2 

9 € 

 

 

4.838,71 

€ 

 

 

25.000,00 

€ 

 

 

50116500- 

6 

 

 
1 

0 

 
 
 

Η 

Δξγαζίεο θαλνπνηταο 

κηθξψλ 

απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ, 

ιεσθνξείσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 
 
 

ππεξεζία 

 
 
 

1 

 

 
14.919,3 

5 € 

 

 
3.580,65 

€ 

 

 
18.500,00 

€ 

 

 
50112110- 

7 

1 

1 

 

Θ 
Ππληήξεζε 

αλπςσηηθψλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
8.064,52 

€ 
1.935,48 

€ 
10.000,00 

€ 
50110000- 

9 
 

 

ΠΛΝΙΝ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

 

 

364.11 

2,90 

 

 

87.387, 

10 

 

 

451.500, 

00 

 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φιεο 

ηηο ππεξεζίεο θαη είδε κηαο νκάδαο θαη ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, φπσο απηέο 

αλαιχνληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο παξνχζαο. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην 

πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο (κε δηαθξηηφηεηα δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ) 

γηα θάζε νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ην νπνίν πξνθχπηεη βάζεη ησλ 

νξηδφκελσλ ζην 2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ην πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο ιακβάλεηαη ππφςε: 

     Ρν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ σξηαίνπ θφζηνπο επηζθεπήο/ζπληήξεζεο, δηαθξηηφηεηαο 

ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 
 

  Ρν  πνζνζηφ  έθπησζεο  επί  ηεο  ηηκήο  ηηκνθαηαιφγνπ  αληαιιαθηηθψλ  ηεο  επίζεκεο 

αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή, δηαθξηηφηεηαο ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 
 

     Ρν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηηκνινγίνπ, δηαθξηηφηεηαο ελφο (1) 

δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 
 

Ζ έθπησζε δελ ζα κεηψλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο πνπ αθνξά ζηηο 

νκάδεο  απηέο, αιιά ζα απμάλεη αληίζηνηρα ησλ φγθν ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθηειέζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο. 
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Ν κέγηζηνο αξηζκφο νκάδσλ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε έληεθα 

(11). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, κεηά ηελ ππνγξαθή θαη αλάξηεζή ηεο ζην 

ΘΖΚΓΖΠ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εθφζνλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο 

ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I ηεο παξνχζαο. Ζ δηαδηθαζία επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ δίλεηαη ζην Ξαξάξηεκα Η 

ηεο παξνχζαο θαη ζηελ ππ’αξηζκ. 28/2018 Κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. 

Ζ  ζχκβαζε  ζα  αλαηεζεί  κε  ην  θξηηήξην  ηεο  πιένλ  ζπκθέξνπζαο απφ  νηθνλνκηθή  άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

1.4     Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

7  ηνπ  λ.  4412/2016  (Α'  147)  “Γημόζιερ  ςμβάζειρ  Έπγων,  Ππομηθειών  και  Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 
 

8  ηνπ  λ.  4314/2014  (Α'  265),   “Α)  Για  ηη  διασείπιζη,  ηον  έλεγσο  και  ηην  εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 
 

9  ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 
 

10      ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσωνεύζειρ 

Νομικών Πποζώπων και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξεων ηος π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 
 

11  ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ 

ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών 

ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ», 
 

12      ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο» 
 

13  ηνπ  άξζξνπ 26  ηνπ  λ.4024/2011 (Α  226)  «ςγκπόηηζη ζςλλογικών 

οπγάνων ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη», 
 

14  ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων 

ςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων», 
 

15  ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική 

ανάπηηζη νόμων  και  ππάξεων  ηων  κςβεπνηηικών,  διοικηηικών  και  αςηοδιοικηηικών 

οπγάνων  ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 
 

16      ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 
 

17 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Γημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ», 
 

18      ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ», 
 

19 ηνπ  λ.2690/1999  (Α'  45)  “Κύπωζη  ηος  Κώδικα  Γιοικηηικήρ  Γιαδικαζίαρ  και  άλλερ 
διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 

20      ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά 

Θέμαηα”, 
 

21  ηνπ π.δ 28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για  ηην  ππόζβαζη ζε  

δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”, 
 

22      ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
 

23      ηεο  κε  αξ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απφθαζεο  ηνπ  πνπξγνχ  Νηθνλνκίαο  θαη 

Αλάπηπμεο  «Ρύθμιζη  ειδικόηεπων  θεμάηων  λειηοςπγίαρ  και  διασείπιζηρ  ηος  Κενηπικού 
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Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και 

Ανάπηςξηρ» 
 

24  ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και  διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος  

Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίων ςμβάζεων (Δ..Η.ΓΗ..)», 
 

25      ηεο Απνθ. π. Ξξνεδξίαο 3373/390/20-3-75 &  ηελ ηξνπ/θή ηεο 4993/745/24-4-75 

«Ξεξί   θαζνξηζκνχ   δηαδηθαζίαο   επηζθεπήο,   ζπληεξήζεσο,   αγνξάο   αληαιιαθηηθψλ   & 

πξνκήζεηαο θαπζίκσλ & ιηπαληηθψλ θ.ι.π. ησλ νρεκάησλ ηνπ Γεµνζίνπ, ησλ Ν.Ρ.Α & ησλ ελ 

γέλεη Λ.Ξ.Γ.Γ. θ.ι.π. πεξί σλ ην άξζξν Η ηνπ Λ.∆/ηνο 2396/53» 
 

26      ηεο  ππ’αξηζκ.  28/2018  Κειέηε  ηεο  Γηεχζπλζεο  Θαζαξηφηεηαο,  Ξεξηβάιινληνο  θαη 

Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. 
 

27      Ρν Ξξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 18REQ003149117 2018 -05-24 
 

28 Ρελ ππ’αξηζκ. 122/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6ΞΘΖΥΜΘ-9Β) γηα ηελ 

έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

29 Ρελ ππ’αξηζκ. 265/2018 απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (κε ΑΓΑ: 60Η4ΥΜΘ-ΟΘΓ) πεξί 

έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο. 
 

30      Ρν Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 18REQ003202383 2018-06-05. 
 

31      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 925/24.05.2018 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 10.6263.0022 κε ΑΓΑ: 6ΥΝ7ΥΜΘ-ΑΔΠ 

32      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 926/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 10.6263.0023 κε ΑΓΑ: 754ΑΥΜΘ-ΓΝΝ 

33      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 927/24.05.2018 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 10.6263.0024 κε ΑΓΑ: 6Ξ82ΥΜΘ-Τ56 

34      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 928/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 10.6263.0025 κε ΑΓΑ: Υ8Θ3ΥΜΘ-Γ 

35      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 929/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 15.6263.0016 κε ΑΓΑ: Υ8ΗΛΥΜΘ-Κ24 

36      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 930/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 15.6263.0017 κε ΑΓΑ: 7ΚΙΦΥΜΘ-4Γ8 

37      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 931/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 15.6263.0018 κε ΑΓΑ: ΥΘΤΘΥΜΘ-Ο7Λ 

38      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 932/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6263.0044 κε ΑΓΑ: Τ4ΜΘΥΜΘ-ΝΚ4 

39      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 933/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6263.0045 κε ΑΓΑ: Υ3ΝΓΥΜΘ-ΞΘ 

 
40      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 934/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6263.0046 κε ΑΓΑ: 758ΓΥΜΘ-62Λ 

41      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 935/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6263.0047 κε ΑΓΑ: ΥΟΕΣΥΜΘ-ΛΜ8 

42      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 936/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6263.0058 κε ΑΓΑ: Υ9Π2ΥΜΘ-0Θ2 

43      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 937/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6263.0059 κε ΑΓΑ: ΥΟ9ΑΥΜΘ-ΓΘ 

44      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 938/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6263.0060 κε ΑΓΑ: ΤΓΖΗΥΜΘ-7Τ 

45      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 939/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6264.0001 κε ΑΓΑ: ΥΝΘΠΥΜΘ-0Κ6 

46      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 940/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 20.6264.0035 κε ΑΓΑ: ΥΤΖ4ΥΜΘ-Φ3Ρ 

47  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 941/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6264.0036 κε ΑΓΑ: 68ΟΓΥΜΘ-9ΘΤ 

48      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 942/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 20.6264.0037 κε ΑΓΑ: ΤΙΒΓΥΜΘ-ΥΖ0 
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49  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 943/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0036 κε ΑΓΑ: 6ΙΓ4ΥΜΘ-ΖΚΥ 
50  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 944/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0037 κε ΑΓΑ: 6Η67ΥΜΘ-ΜΒ 

51  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 945/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 
βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0038 κε ΑΓΑ: Υ7ΖΟΥΜΘ-ΞΑΑ 

52  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 946/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0039 κε ΑΓΑ: 7Λ9ΔΥΜΘ-ΛΑΠ 

53  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 947/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 
βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0040 κε ΑΓΑ: 7Π1ΠΥΜΘ-3ΜΜ 

54      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 948/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0041 κε ΑΓΑ: 7ΥΤΥΜΘ-7ΛΙ 

55      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 949/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ 

ΘΑΔ: 25.6264.0001 κε ΑΓΑ: ΥΦΙΘΥΜΘ-7ΥΛ 

56  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 950/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6264.0024 κε ΑΓΑ: ΥΓ5ΒΥΜΘ-ΞΙΚ 

57      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 951/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 25.6264.0025 κε ΑΓΑ: 67ΓΥΥΜΘ-8Τ0 

58  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 952/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0017 κε ΑΓΑ: Υ2Θ1ΥΜΘ-ΟΜΒ 

59      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 953/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0036 κε ΑΓΑ: Τ9Σ1ΥΜΘ-ΛΝΣ 

60  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 954/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0037 κε ΑΓΑ: ΤΜ19ΥΜΘ-1Π9 
61  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 955/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0038 κε ΑΓΑ: Υ1Υ9ΥΜΘ-ΘΣΘ 

62  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 956/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0039 κε ΑΓΑ: 6Σ2ΔΥΜΘ-ΜΘΚ 

63      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 957/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0040 κε ΑΓΑ: 6ΥΘ5ΥΜΘ-Ξ05 

64  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 958/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 
βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0041 κε ΑΓΑ: ΥΞΦΔΥΜΘ-Ε9Ν 

65      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 959/24.05.2018     Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0024 κε ΑΓΑ: ΥΥ2ΘΥΜΘ-54Γ 

66  Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 960/24.05.2018      Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0025 κε ΑΓΑ: ΤΦΕΒΥΜΘ-ΥΠ3 

67      Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 961/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0026 κε ΑΓΑ: Τ7Ζ4ΥΜΘ-3Θ3 

68 Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 962/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0027 κε ΑΓΑ: ΤΠΗΝΥΜΘ-Υ 

69 Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 963/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0028 κε ΑΓΑ: 64Θ8ΥΜΘ-Β4Ο 

70 Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 964/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 
ηνπ ΘΑΔ: 40.6263.0006 κε ΑΓΑ: ΤΡΣΜΥΜΘ-Ι6Δ 

71 Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 965/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε βάξνο 
ηνπ ΘΑΔ: 40.6263.0011 κε ΑΓΑ: 7ΠΒΠΥΜΘ-3Η 

72      Ρελ ππ’αξηζκ. 339/2018 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε ΑΓΑ: 6Τ4ΤΥΜΘ-ΘΛΘ. 

73 Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,     θαζψο  θαη  ηνπ  ζπλφινπ  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ  αζθαιηζηηθνχ,  εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

1.5     Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 30/08/2018 εκέξα 

Ξέκπηε θαη ψξα 15:00 κ.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 
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www.promitheus.gov.gr , ηελ 05/09/2018, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11:30 πκ 

1.6     Γεκνζηφηεηα 

Α.       Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

24/07/2018 ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Β.       Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ). 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : - 62539 - 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ). 

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) :   www.pallini.gr ζηελ δηαδξνκή : ΛΔΑ & ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ ► 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ ► ζηηο 27/07/2018. 

1.7     Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

 
2.     ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

2.1     Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 
 
2.1.1  Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

  ε κε αξ. 2018-109721 Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο (κε ΑΓΑΚ: 18PROC003492366), φπσο 

απηή ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 

24/07/2018. 
         ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ] 

 

         ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηνπ 

         ε ππ’αξηζκ. 28/2018 Κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο 
               ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

  νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
 
2.1.2  Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 
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2.1.3  Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο  www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή 

απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε 

θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ 

είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε 
άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, 

δελ εμεηάδνληαη. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 
αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
 
2.1.4  Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη  πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε 

κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
2.1.5  Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή 

ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 
πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 
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ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 

έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε 

εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

πφδεηγκα εγγπεηηθψλ δίλεηαη ζην Ξαξάξηεκα V ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2     Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

 
2.2.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 

δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
 
2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο θαζαξήο (εθηφο θπα) 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο γηα ηελ/ηηο νκάδα/εο πνπ ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά 
ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
2.2.3  Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
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κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο- 
πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο- πιαίζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθεακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

θαη’ ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 
 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ε, (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε 

(5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε. 
 

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 
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β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

ή/θαη 
 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή   γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 
δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, 

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, (ε) εάλ 

επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
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(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 
 

2.2.3.4. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ 

ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο 
2.2.3.5. Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 
επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο 

απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Θξηηήξηα Δπηινγήο 

 
2.2.4  Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε 

άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ 

πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 

Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηπξφζζεηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ: 

  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ ζε ηζρχ θαηάιιειε γηα ηηο  επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ νρεκάησλ. 
 
2.2.5  Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Γελ απαηηείηαη ζηελ παξνχζα 
 
2.2.6  Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Γελ απαηηείηαη ζηελ παξνχζα 
 
2.2.7  Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Γελ απαηηείηαη ζηελ παξνχζα 
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2.2.8  Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Γελ απαηηείηαη ζηελ παξνχζα 
 
2.2.9  Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

 
2.2.9.1         Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4 έσο 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 

4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 
ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα III, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1 
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 

πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 
2.2.9.2         Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 3 λ. 

4412/2016 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 

ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 

πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 

πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 

έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ 

εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 

εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα 
ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 

φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 , ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - 

κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη 

ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη 

δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 

ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν 
θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ ζε ηζρχ θαηάιιειε 

γηα ηηο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ 
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νρεκάησλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο ρξεζηκνπνηεί ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν γηα 

εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ, ζα θαηαζέζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επίζεο αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ ζπλεξγείνπ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ φηη, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ηηο εξγαζίεο απηέο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

άδεηαο γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή, γίλεηαη δεθηή ε πξνζθφκηζε έλνξθεο βεβαίσζεο γηα 

ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αδπλακίαο ζπλνδεπφκελε απφ πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 

ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 
εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ. 

Β.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν. 

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 

θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ηνπο. 

Β.5. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.3     Θξηηήξηα Αλάζεζεο 
 
2.3.1  Θξηηήξην αλάζεζεο 

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ 

γηα θάζε νκάδα: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Για τις ομάδες 1 έως και 11 

 
 

 
 
 
 
 
 

Α/Α 

 
 
 
 
 

 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

 

 
 
 
 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

ζ 

 
ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 

BΘ (Ρηκέο γηα επξχηεξε πεξηνρή) 

Ξεξηνρή Γήκνπ Ξαιιήλεο: ηηκή 120 

Δπξχηεξε Ξεξηνρή (φκνξσλ Γήκσλ) ηνπ 

Γήκνπ Ξαιιήλεο: ηηκή 110 

Δπξχηεξε Ξεξηνρή Λνκνχ: ηηκή 102 

Δθηφο Λφκνπ Αηηηθήο: ηηκή 100 

 

 
 

ΠΡΑΘΚΗΠΚΔΛ 

Ζ 

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 
 

(ζ * 

ΒΘ) 
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1 

 

Αμηνιφγεζε 

απφζηαζεο απφ ην 

Ακαμνζηάζην  ηνπ 

Γήκνπ Ξαιιήλεο 

 
 

 
100% 

  

 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΠΡΑΘΚΗΠΚΔΛΖ  ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ = 

 

 

Ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη ζηελ εμήο θαηάζηαζε : 
 
Πχλνιν Απνξξηκκαηνθφξσλ 20: 

 
Απνξξηκκαηνθφξα 14 κε πξψηε άδεηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

 
Απνξξηκκαηνθφξα 6 κε πξψηε άδεηα ηε δεθαεηία ηνπ 2000 

 

 
 

Πχλνιν Φνξηεγψλ 20 (αλνηθηά, αλαηξεπφκελα θαη θιεηζηά): 
 
Φνξηεγά 12 κε πξψηε άδεηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

 
Φνξηεγά 8 κε πξψηε άδεηα ηε δεθαεηίαο ηνπ 2000 

 

 
 

Πχλνιν Δπηβαηηθψλ 16: 
 
Δπηβαηηθά 8 κε πξψηε άδεηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

 
Δπηβαηηθά 8 κε πξψηε άδεηα ηε δεθαεηία ηνπ 2000 

 

 
 
 
Πχλνιν Γηθχθισλ – ηξηθχθισλ 15: 

 
Γίθπθια – ηξίθπθια 15 κε πξψηε άδεηα ηε δεθαεηία ηνπ 2000 

 
Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε απμεκέλε ζπρλφηεηα βιαβψλ πνιιέο θνξέο 

ηαπηφρξνλα ζε πιένλ ηνπ ελφο νρήκαηνο φπσο θαη ε ζπρλή αλάγθε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ηνπο. 

 
Ζ εγγχηεηα ησλ ζπλεξγείσλ θαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηφζν φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηελ επηζπκεηή εηνηκφηεηα γηα ηελ άκεζε απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ θαη ηελ δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
 

2.3.2         Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ 

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 

βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Ρν θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο j γηα ηελ νκάδα θ (φπνπ θ=1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 
ή 6 ή 7 ή 8 ή 9 ή 10 ή 11) ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 
 
Uj,θ= ζ * BΘ j,θ, 
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(ΡΞΝΠ 1) 
 

Όπνπ: ζ είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 

BΘ είλαη ε βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ 

j= 1, 2 …, ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη θ είλαη ε νκάδα εξγαζηψλ Θξηηήξηα κε 
βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

 
Βαζκνιφγεζε Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο, αλά νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απαηηείηαη πνζνζηφ έθπησζεο: 

  επί ηνπ σξηαίνπ θφζηνπο επηζθεπήο/ζπληήξεζεο, δηαθξηηφηεηαο ελφο (1) δεθαδηθνχ 
ςεθίνπ 

 

  επί        ηεο        ηηκήο        ηηκνθαηαιφγνπ        αληαιιαθηηθψλ        ηεο        επίζεκεο 
αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή, δηαθξηηφηεηαο ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ 

 

     επί ησλ ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηηκνινγίνπ, δηαθξηηφηεηαο ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ 
 
 
Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξα πνζνζηά, ππνινγίδεηαη ην Ξνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν: 

Ξνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο (Κ.Δ.) = 10% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο σξηαίνπ θφζηνπο 

επηζθεπήο/ζπληήξεζεο) + (60% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο ηηκήο ηηκνθαηαιφγνπ 

αληαιιαθηηθψλ) + (30% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηηκνινγίνπ) 

Ρν πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο πνπ ζα πξνθχπηεη ζα έρεη δηαθξηηφηεηα δχν (2) δεθαδηθψλ 
ςεθίσλ. 

 
Ζ πξνζθεξζείζα ηηκή αλά νκάδα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν: 

Νj,k = Ξξνυπνινγηζζείζα ηηκή * (100% - Ξνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο %) 

 
Ζ έθπησζε δελ ζα κεηψλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο πνπ αθνξά ζηηο 

νκάδεο  απηέο, αιιά ζα απμάλεη αληίζηνηρα ησλ φγθν ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
εθηειέζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο. 

Ξξνζθνξά  πνπ  ζέηεη  φξν αλαπξνζαξκνγήο ρσξίο απηφ  λα πξνβιέπεηαη, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.  Ξξνζθνξά   πνπ  δελ  πξνθχπηεη   κε  ζαθήλεηα  ε  πξνζθεξφκελε  ηηκή 

ή  ε πξνζθεξφκελε έθπησζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ 

κηθξφηεξν ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο 

(ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Ι είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί. 

 
 

 

Ι j,k 

 

 

= 
Ξξνζθεξζείζα ηηκή (Νj,k) 

Ρειηθή βαζκνινγία ηερληθήο 

πξνζθνξάο (Uj,θ) 

 

Όπνπ j είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη θ ε νκάδα εξγαζηψλ. 
 
 
ΠΛΝΙΗΘΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ – ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, ε αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνινγίδεη ηηο 

ηηκέο ζχγθξηζεο Ι θαη θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο απηέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, μερσξηζηφ γηα 

θάζε κία νκάδα εξγαζηψλ. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη έληεθα (11) ζπγθξηηηθνχο 

πίλαθεο. 
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2.4     Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 
 
2.4.1  Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φιεο 
ηηο ππεξεζίεο θαη είδε κηαο νκάδαο θαη ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο, φπσο απηέο 

αλαιχνληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο παξνχζαο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα επηζθεθζνχλ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ (Νδφο 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ 1, ηει. 210 6662140, θαη ζε ζπλελλφεζε µε ηελ ππεξεζία λα εμεηάζνπλ ηα 

νρήκαηα θαη ηηο ππεξθαηαζθεπέο θαη λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα απηά θαη γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο 

βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ θαηά ηελ απηνςία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην 

ακαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ. 

Ρν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ην δηαζέζηκν 
απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ησλ επηζθεπψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ν 

Γήκνο. Ζ δηάζεζε θαη θαηαλνκή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνζψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο. 
 
2.4.2  Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5 παξνχζαο), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε 

ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 

θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ 
λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίων ςμβάζεων (Δ..Η.ΓΗ..)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν 

πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 
910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ 

λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίων ςμβάζεων (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ 

Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α. 
2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ 

πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 
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Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα 

ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη 
ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν 

ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί 

έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη 

επηπξφζζεηα ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο IV, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

Ππζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη 
εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ 

ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο 

πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 

4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ 

θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο 

(Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 

4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 
Ζ      έλδεημε ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθεη: 

 

«ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΤΖΦΗΝ» 

ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΝ Ξ’ΑΟΗΘΚ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 23636/2018 

Γηεζλήο Αλνηθηφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο 

γηα ηε «ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΩΛ – ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ & ΚΝΡΝΞΝΓΖΙΑΡΩΛ», 
δαπάλεο: 364.112,90€ ρσξίο ΦΞΑ 24%, ήηνη ζπλνιηθήο δαπάλεο 451.500,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, 

δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε CPV: 50112100-4, 50114200-9, 50110000-9, 50116100- 

2, 50115100-5, 50113200-2, 50114200-9, 50116500-6 & 50112110-7 θαη θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 

                                                   ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο 

ΠΠΡΖΚΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΠΖΓΖΠ: 

-62539- 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΙΖΛΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ: 05/09/2018 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
2.4.3  Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα 

2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα III). 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ 
(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε 

δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο 

θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα 
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα. 

Δπηπξφζζεηα, ν ππνθάθεινο ηερληθήο πξνθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, 

απφ ηα θάησζη: 

1. πεχζπλε δήισζε γηα ηελ έδξα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.  πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο γηα πνηα θαηεγνξία ππνβάιιεη 

πξνζθνξά ν δηαγσληδφκελνο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην ηεχρνο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 
 

3.  πεχζπλε δήισζε φηη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάζε είδνπο 
εξγαζία ζα είλαη γλήζηα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ηεο EU. 

 

4.  πεχζπλε δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ παξνπζία εληεηαικέλνπ επηβιέπνληνο επί ηφπνπ 

ηνπ ζπλεξγείνπ (ζεκείν εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ νρήκαηνο)    γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 
 

5.  πεχζπλε  δήισζε  φηη  είλαη  ππνρξεσκέλνο λα  κεηαβεί  ζην  ζεκείν  ηεο  βιάβεο  επί 

αθηλεηνπνηεκέλνπ νρήκαηνο κε θηλεηφ ζπλεξγείν επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο. 
 

6.  πεχζπλε δήισζε γηα ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη απνθπγή ησλ 

βιαβψλ. 
 

7.  Βεβαίσζε  (κεηά  απφ  αίηεζε  ζηελ  Γ/λζε  Θαζαξηφηεηαο-Ξεξηβάιινληνο &  Ξνηφηεηαο 

Εσήο) φηη επηζθέθηεθαλ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ (νδφο  Αγίνπ Αζαλαζίνπ, Ξαιιήλε), 

ψζηε λα ιάβνπλ άκεζε θαη πιήξε γλψζε α) ηεο θαηάζηαζεο ησλ  νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα θαη β) ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ νρεκάησλ, ψζηε 

νη πξνζθνξέο ηνπο λα ζπληαρζνχλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέγξαςαλ θαηά ηελ 

επίζθεςή ηνπο. 
 

8.  πεχζπλε δήισζε γηα ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ. 
 

9.  πεχζπλε δήισζε γηα  ην  απαξαίηεην πξνζσπηθφ πνπ  δηαζέηνπλ ην  νπνίν λα  είλαη 

εθπαηδεπκέλν θαη λα θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο γηα λα επεκβαίλεη ζηα 

αληίζηνηρα κεραληθά κέξε. 
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10.πεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη 

πιήξσο ηνπο φξνπο απηήο. 
 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

 
2.4.4  Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θεθάιαην 2.3 ηεο παξνχζαο: 

Α. Σιμέρ 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο (κε 

δηαθξηηφηεηα δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ) γηα θάζε νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά νκάδα εξγαζηψλ ζα είλαη ζπκπιεξσκέλε επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ, βάζεη ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV, σο εμήο: 

  Θα πξνζθεξζεί πνζνζηηαία έθπησζε (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) επί ηνπ σξηαίνπ 
θφζηνπο επηζθεπήο/ζπληήξεζεο, κε δηαθξηηφηεηα ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 

 

  Θα  πξνζθεξζεί  πνζνζηηαία  έθπησζε  (νινγξάθσο  θαη  αξηζκεηηθψο)  επί  ησλ 

αληαιιαθηηθψλ  ηνπ  επίζεκνπ  ηηκνθαηαιφγνπ  ηεο  αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή ηνπ 
θάζε ηχπνπ νρήκαηνο, κε δηαθξηηφηεηα ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 

 

  Θα  πξνζθεξζεί  πνζνζηηαία  έθπησζε  (νινγξάθσο  θαη  αξηζκεηηθψο)  επί  ησλ 

ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηηκνινγίνπ, κε δηαθξηηφηεηα ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 
 

Ξξνζθνξά ε νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεη ζπγρξφλσο: α) ην θφζηνο εξγαζίαο αλά ψξα, β) ην 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη γ) ην πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε ηχπν 

ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη θαη απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ δελ κπνξεί λα 

απνηππσζεί πνζνζηφ έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ 

σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή, 

κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ απφ ηελ σο άλσ ηηκή αλαθνξάο. 

Ξαξαηίζεηαη παξάδεηγκα ππνβνιήο πξνζθνξάο: 

Έζησ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα εξγαζηψλ Α «Ππληήξεζε κηθξψλ 

απηνθηλήησλ» πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο (πξν ΦΞΑ): 35.080,65 €, δίλνληαο πνζνζηφ 

έθπησζεο: 
     11,0% (έληεθα ηνηο εθαηφ) επί ηνπ σξηαίνπ θφζηνπο επηζθεπήο/ζπληήξεζεο 

 

  5,3% (πέληε θφκκα ηξία ηνηο εθαηφ) επί ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ επίζεκνπ ηηκνθαηαιφγνπ 

ηεο αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή ηνπ θάζε ηχπνπ νρήκαηνο 
 

     8,8% (νθηψ θφκκα νθηψ ηνηο εθαηφ) επί ησλ ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηηκνινγίνπ 
 

Ρν Ξνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο πξνθχπηεη σο: (10% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο σξηαίνπ θφζηνπο 

επηζθεπήο/ζπληήξεζεο) + (60% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο ηηκήο ηηκνθαηαιφγνπ αληαιιαθηηθψλ) + 

(30% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηηκνινγίνπ) = 10% * 11,0% + 60% * 5,3% 

+ 30% * 8,8% = 6,92% 

Ξξνζθεξζείζα ηηκή νκάδαο Α = Ξξνυπνινγηζζείζα ηηκή * (100% - Ξνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο 

%) = 35.080,65€ *(100% - 6,92%)= 32.653,07€ 
 
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο, έρεη 

απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα 

επηζπλάςεη επηπξφζζεηα ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην αλαγξαθφκελν πνζνζηφ 

έθπησζεο ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV, πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
Γεληθά, ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ µε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξναλαθεξκέλεο κνξθέο, 

πξέπεη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ νκάδα ή νκάδεο ησλ νπνίσλ ζέιεη λα αλαιάβεη ηελ 
ζπληήξεζε ππνβάιινληαο αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε νκάδα πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ πίλαθα 
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δαπάλεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο & επί ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

επηζήκνπ/εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ησλ νρεκάησλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άξζξν 

αθνξά ππεξθαηαζθεπέο ή κεραλήκαηα έξγνπ, επί ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο ππεξθαηαζθεπήο ή ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη πιένλ ζηελ Διιάδα επίζεκνο αληηπξφζσπνο ή θαηαζθεπαζηήο γηα θάπνην απφ ηα 

νρήκαηα ηφηε ζα εθαξκφδεηαη ν ηηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Νη ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο θαη ζα έρεη 

ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ 
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζην Ξαξάξηεκα I ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
Δπηπξφζζεηα, ν ππνθάθεινο νηθνλνκηθήο πξνθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη, επί πνηλήο 

απνθιεηζκνχ, απφ ηα θάησζη: 

1.  πεχζπλε δήισζε, φηη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ ζα πξνθχςεη θαη δελ ζα αλαθέξεηαη ζην 

παξφλ ηηκνιφγην ηεο Γηαθήξπμεο, ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ν αλάδνρνο λα δίλεη ιεπηνκεξή 

πξνζθνξά (πιηθά  θαη  εξγαζία  ππνινγηζκέλεο ζε  ψξεο)  ε  εθηέιεζε  ηεο  νπνίαο  ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ρσξίο λα  απνθιείεηαη ε 

εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο απφ άιιν ζπλεξγείν ιφγσ αζχκθνξεο πξνζθνξάο. 
 

Νη ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο θαη 

ζα έρεη ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε. 
Απαηηείηαη λα επηζπλαθζεί ν επίζεκνο ηηκνθαηάινγνο ηεο 
αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή κε ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά αλά νκάδα. 

 
2.4.5  Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
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2.4.6  Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 
(Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 

3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 
3.     ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

3.1     Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
 
3.1.1  Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

16 Ζιεθηξνληθή  Απνζθξάγηζε  ηνπ  (ππφ)θαθέινπ  «Γηθαηνινγεηηθά  Ππκκεηνρήο-Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» ηελ 05/09/2018 θαη ψξα 11:30 πκ 
 

17  Ζιεθηξνληθή  Απνζθξάγηζε  ηνπ  (ππφ)θαθέινπ  «Νηθνλνκηθή  Ξξνζθνξά»,  θαηά  ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 
 

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 
3.1.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ 

ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 
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α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 

κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο 
παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» & «Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 
βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε 

ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη 

νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ απφθαζε. 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ («Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») επηθπξψλνληαη κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΠΖΓΖΠ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 
3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8 απηήο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 

απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 
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Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο 

ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο 

ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 
κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή 

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 

2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο, 

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πχκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ 

δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί 

λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα 

θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: πνζνζηφ 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο 

ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε 
απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3     Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο 
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4. 

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

5 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, 
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γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. 

3.4     Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 
λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο 

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 
βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά 

ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 

ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 .Α. 

Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο 

πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 

4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 

ηνπ λ.4412/2016. 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΞΞ. 
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Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 

αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.5     Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα 

ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 

 
4.       ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

4.1     Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα V ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 
πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ. 

4.2     Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ 

αθνξκήο ηεο, ν Γήκνο/λνκηθφ πξφζσπν θαηά πεξίπησζε θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

 
4.3     Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 
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Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 
 

4.4     πεξγνιαβία 

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 

ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν 

ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) 

ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ 

ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. 

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 

δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 

4.5     Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ’χιελ αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο 

ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α. 

4.6     Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 

απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

 
5.       ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

5.1     Ρξφπνο πιεξσκήο 
5.1.1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη µε εληάικαηα πνπ ζα εθδίδνληαη µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ΝΡΑ κεηά απφ θάζε παξαιαβή επηζθεπήο ή ηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε 

παξαγγειζέλησλ  αληαιιαθηηθψλ  απφ ηελ αξκφδηα  επηηξνπή.  Θαηά  ηελ 

ηηκνιφγεζε  ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα θαηαηίζεληαη απφ θάζε αλάδνρν αληίγξαθν ηκήκαηνο ηνπ 
ηηκνθαηαιφγνπ ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή πνπ ζα  πεξηιακβάλεη ηα 

ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά θαη φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ 
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(PART NUMBER) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ ή αλαγλσξηζκέλσλ 

νίθσλ, εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (θσδηθφο εγθεθξηκέλνπ θαη/ή θσδηθφο 

θαηαζθεπαζηή) θαη ε αληίζηνηρε ηηκή. Δμαηξνχληαη ηα είδε ηα νπνία δε δηαζέηνπλ part number 

φπσο πρ, νη θνριίεο, θιπ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα 
ηεο επηζθεπήο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά, ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε αμία 

ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ. 

Ν Γήµνο δχλαηαη κεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο απφ ηνλ κεηνδφηε ζε 

ζπλεξγαζία µε ηελ νξηδφκελε απφ ην Γήκν Δπηηξνπή, θαη ηε ζχληαμή ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

κεηνδφηε γηα ηελ ζπληήξεζε κεηά ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, λα απνθαζίζεη λα µελ πξνρσξήζεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιψο λα θαηαβάιεη ζηνλ κεηνδφηε ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ 

έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο αθνχ ν κεηνδφηεο παξαδψζεη ζην Γήκν ην ειεγκέλν 

κεραληθφ κέξνο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε. 
Πηηο ηηκέο εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ζα εθαξκφδεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθέξεη ν 

πάξνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (είηε ηελ αξρηθή είηε ηελ αλά βιάβε, θαηά πεξίπησζε). Ρα 

ρξεζηκνπνηεζέληα αληαιιαθηηθά ζα αλαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ ηηκνιφγην θαη ζα εθαξκφδεηαη 
αληίζηνηρα επί απηψλ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθέξεη ν πάξνρνο κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 
ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

4412/2016 

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 

5.2     Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο 
5.2.1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ 

δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ 

ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο εάλ δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ 

επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 
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α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ 

γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
 
5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ. 4412/16. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη 

ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

5.2.3  Ν αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα παξαθξαηεί παξαλφκσο φρεκα ηνπ Γήκνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ, αξλνχκελνο ηελ παξάδνζή ηνπ, κε νπνηαδήπνηε αηηηνινγία. Πε πεξίπησζε 

απζαίξεηεο παξαθξάηεζεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ζα 

ηνπ επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο. 

Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε 

ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ 

ηνπ δφζεθε. 
Ξαξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο δίδεηαη µε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016. 

 
5.3     Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.4. (Απφξξηςε 

παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε 

δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 

 

 
6.         ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

6.1     Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ 

ηελ Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο – Ξεξηβάιινληνο & Ξνηφηεηαο Εσήο ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε 

ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 
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6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε 

δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ 

απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε 

νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2     Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, κεηά ηελ ππνγξαθή θαη αλάξηεζή ηεο 

ζην ΘΖΚΓΖΠ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εθφζνλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί νη απαηηνχκελεο 

πηζηψζεηο ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

6.2.2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 

παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 

παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3     Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Ζ παξαιαβή ησλ επηζθεπαζκέλσλ κεξψλ ή & ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή παξαιαβήο θαη κεηά απφ δνθηκέο θαη έιεγρν απηψλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζχκθσλα κε 

ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά απφ ζπκθσλία µε ηελ ππεξεζία θαη 

ζα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα απηήο ελψ ε παξάδνζε ζα κπνξεί λα είλαη θαη 
ηκεκαηηθή. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί 

θαη ν αλάδνρνο. 

Δπεηδή ηα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ θαη ρξνλνινγίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
µπνξεί λα µελ ππάξρνπλ γλήζηα αληαιιαθηηθά ή αθφκα θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη γη’ απηφ 

ζα απαηηεζεί ε ηνπνζέηεζε κεηαρεηξηζκέλνπ αληαιιαθηηθνχ µε ηα ίδηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά µε ην γλήζην αληαιιαθηηθφ, µε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο ζχκθσλεο 

γλψκεο γηα ην αληαιιαθηηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ 
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ. 

Απνξξίπηνληαη αληαιιαθηηθά πνπ δελ είλαη ζχκθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

εθάζηνηε θαηαζθεπαζηψλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπο θαηά 

πεξίπησζε. 

Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί αληαιιαθηηθφ κεηαρεηξηζκέλν ίδηνπ ηχπνπ µε ην γλήζην ε ηηκή θφζηνπο ηνπ 
ζα πξνεγθξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

νρεκάησλ. 

Νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ - πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ. 

Νη ζπκκεηέρνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ απνδέρνληαη φηη ζα δέρνληαη ηνλ 

έιεγρν ζην ζπλεξγείν ηνπο απφ ηελ Δπίβιεςε ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία φπνηε ε 
Δπίβιεςε ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο, ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ζηνλ κεηνδφηε. 

Πε θάζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αληαιιαθηηθνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ νρήκαηνο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ην Γήκν λα παξαδίδεη θαη ην 

αληαιιαθηηθφ – εμάξηεκα πνπ αθαηξέζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην εθάζηνηε φρεκα. 

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη 
παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή εμάξηεκα 

απνζπλαξκνινγεζεί εληφο ηνπ δεκνηηθνχ ακαμνζηαζίνπ. 
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Πηελ δηάξθεηα φπνπ ην Γεκνηηθφ φρεκα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ κεηνδφηε, απηφο είλαη θχξηα & 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε είδνπο δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηνχ θαη ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκά γηα 

απνδεκίσζε κεξηθή είηε νιηθή γηα ην δεκησζέλ φρεκα. 

Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πάςεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηνπο κεηνδφηεο ν Γήκνο 

δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί 

ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 

ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.4     Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Νη εξγαζίεο & ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ λα ζηέιλεη 

απηά θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, µε δαπάλε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 

παξαδνηέσλ/πιηθψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα 

είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 
Δάλ ν πάξνρνο δελ ζπκκνξθσζεί µε απηφ εληφο νξηδφκελεο απφ ηελ πεξεζία πξνζεζκίαο ή 
παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη δελ ελεξγήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο, ηφηε ν Γήκνο 

κπνξεί λα αγνξάζεη ηα θαηαζηξαθέληα ή ειαηησκαηηθά πιηθά απ' επζείαο απφ ην εκπφξην, λα 

επηζθεπάζεη ην ειαηησκαηηθφ κέξνο θαη λα ρξεψζεη ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ πάξνρν µε 

θξάηεζε απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο πηζηνπνίεζεο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5     Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα 

πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν 

θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Ν ρξφλνο εγγχεζεο επηζθεπήο θάζε βιάβεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, κεηά 

ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηεο επηζθεπήο, ζα θαζνξηζζεί 
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µε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνο ησλ έμη (6) 

κελψλ. 
Θάζε βιάβε ή θαη θαθνηερλία πνπ ζα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ 

νθεηιφκελε ζε θαθή πνηφηεηα αληαιιαθηηθψλ, εξγαζηψλ ή αζηνρία πιηθνχ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε φρη ζε θπζηνινγηθή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θζνξά, πξέπεη λα 
επαλνξζψλεηαη µε ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ πξνβιεκαηηθνχ αληαιιαθηηθνχ ην ζπληνκφηεξν απφ 
ηεο εηδνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψλεηαη, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη λφκηκεο θπξψζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξεο  πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά  κε  ηα  πιηθά/αληαιιαθηηθά θαη  ηηο  εξγαζίεο 
επηζθεπέο δίλνληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο παξνχζαο. 

 

 
6.6     Δηδηθνί Όξνη 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ. 

Νη αλαθεξφκελεο ζηνλ ηηκνθαηάινγν βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ είλαη 

ελδεηθηηθέο θαη δελ απνθιείνπλ ηελ αλάγθε θαη άιινπ είδνπο επηζθεπήο ή αληαιιαθηηθψλ 

πέξαλ ησλ επηζήκσλ αληηπξνζσπεηψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ηδηαίηεξα. Αλ ν 

δηαγσληδφκελνο θξίλεη φηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηεο 
πεξεζίαο γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

ζα απαηηεζνχλ κπνξεί λα θαηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηπιένλ ηηκνθαηαιφγνπο 

απνθιεηζηηθά θαη µφλν γηα εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνπο 

ηηκνθαηαιφγνπο ηεο πεξεζίαο θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. Νκνίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

πιένλ ζηελ Διιάδα επίζεκνο αληηπξφζσπνο ή θαηαζθεπαζηήο γηα θάπνην απφ ηα νρήκαηα ηφηε 

ζα εθαξκφδεηαη ν εθαξκνδφκελνο απφ ην ζπλεξγείν ηηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη αδαπάλσο ηελ κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην 

ζπλεξγείν ηνπ εάλ απηφ αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Λνκνχ Αηηηθήο. 

Πε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πάςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα ηζρχνπλ θάπνηνη 
απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο, ν Γήµνο κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 
 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

Πχκβαζεο 
 

 

ΚΔΟΝΠ Α – Ξεξηγξαθή θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Πηελ ∆/λζε Θαζαξηφηεηαο, Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο ππάγεηαη 

ην Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο θαη αθνινχζσο ην Γξαθείν Θίλεζεο. Γηα ηηο αλάγθεο επηζθεπψλ θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ην Γξαθείν Θίλεζεο Νρεκάησλ δελ δηαζέηεη 

ζπλεξγείν θαη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζµφ θ.ι.π. ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη έζησ θαη 

ππνηππψδεηο ηερληθέο παξεµβάζεηο. Ρα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ Ξαιιήλεο είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, 

δηαθνξεηηθψλ εηψλ θπθινθνξίαο θαη δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Γηα λα κπνξεί έλα ζπλεξγείν 

λα επηζθεπάδεη νρήκαηα θαη κάιηζηα θνξηεγά πξέπεη λα έρεη ην απαξαίηεην ζπλεξγείν 

επαλδξσκέλν µε ξάµπεο, αλπςσηηθά κεραλήµαηα, πιήξεο ηερλνινγηθφ εμνπιηζµφ, ην αλαγθαίν 

πξνζσπηθφ πνπ λα αλαινγεί ζηνλ αξηζµφ ησλ νρεκάησλ πνπ ζα δχλαηαη λα επηζθεπάδεη 

θαζεµεξηλψο, θαζψο θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα θάζε ηχπν νρήκαηνο θαη ππεξθαηαζθεπήο, άιιε 

γηα θαιαζνθφξν, άιιε γηα κεραλνθίλεηα ζάξσζξα, άιιε γηα θνξησηέο. Ππλεπψο επεηδή ν 

Γήµνο µαο, δελ δηαζέηεη ζπλεξγείν ζπληήξεζεο νρεκάησλ νχηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζµφ, νχηε 

ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, νχηε ηελ ηερλνγλσζία αλαζέηεη ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

νρεκάησλ, ησλ ππεξθαηαζθεπψλ θαη ελ γέλεη φηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

νρεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ ζε ηδησηηθά ζπλεξγεία µε πξνθήξπμε αλνηρηνχ δηαγσληζµνχ. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο – ζπληήξεζεο (θαζψο & 

ηεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηµεµάησλ) ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ (κεραληθψλ, ππεξθαηαζθεπψλ θ.ι.π.), 

φισλ ησλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγνπ θαη κνηνπνδειάησλ (ηχπνπ Η.Σ., κηθξά θνξηεγά, 

κηθξά θαη κεγάια ιεσθνξεία, απνξξηκκαηνθφξα, κεγάισλ θνξηεγψλ, κεραλεκάησλ έξγνπ 
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ηχπνπ JCB,BOB-CAT, θαιαζνθφξν, αξπάγε, ππξνζβεζηηθά, κνηνπνδήιαηα) ηνπ Γήµνπ, γηα 

εξγαζίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο 
θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) φπσο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

θάησζη πίλαθα: 
 

 
Α/ 

Α 

 

ΝΚΑΓΑ 

ΔΟΓΑΠΗΩ 

Λ 

 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖ 

Π 

 

ΞΝΠ 

ΝΡΖ 

ΡΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΞΟΝ 

ΦΞΑ 

24% 

 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΦΞΑ 

24% 

 

ΠΛΝΙΗΘ 

Ζ 

ΓΑΞΑΛΖ 

 

 

CPV 

   

 

1 
 

Α 
Ππληήξεζε κηθξψλ 

απηνθηλήησλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
35.080,65 

€ 
8.419,35 

€ 
43.500,00 

€ 
50112100- 

4 
 

 

2 

 

 

Β 

Ππληήξεζε 

απνξξηκκαηνθφξσλ 

θαη θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ 

 

 

ππεξεζία 

 

 

1 

 
148.387,1 

0 € 

 
35.612,9 

0 € 

 
184.000,0 

0 € 

 
50114200- 

9 

 

3 
 

Γ 
Ππληήξεζε 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

ππεξεζία 
 

1 
28.629,03 

€ 
6.870,97 

€ 
35.500,00 

€ 
50110000- 

9 
 

 

4 

 

 

Γ 

Ππληήξεζε 

ειεθηξνινγηθψλ 

απηνθηλήησλ - 
κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 

ππεξεζία 

 

 

1 

 
54.838,71 

€ 

 
13.161,2 

9 € 

 
68.000,00 

€ 

 
50116100- 

2 

 

5 
 

Δ 
Ππληήξεζε 

ζαξψζξσλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
32.258,06 

€ 
7.741,94 

€ 
40.000,00 

€ 
50110000- 

9 
 
6 

 
ΠΡ 

Ππληήξεζε 

ηξηθχθισλ - 
κνηνπνδειάησλ 

 
ππεξεζία 

 
1 

 

8.064,52 

€ 

 

1.935,48 

€ 

 

10.000,00 

€ 

 

50115100- 

5 

 

7 
 

Ε 
Ππληήξεζε 

ιεσθνξείσλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
10.483,87 

€ 
2.516,13 

€ 
13.000,00 

€ 
50113200- 

2 
 

8 
 

Ζ 
Ππληήξεζε 

ππξνζβεηηθψλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
3.225,81 

€ 

 

774,19 € 
4.000,00 

€ 
50114200- 

9 
 

 
9 

 

 
Θ 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ 

κηθξψλ απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ,ιεσθνξεί 

σλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 
ππεξεζία 

 

 
1 

 

 

20.161,29 

€ 

 

 

4.838,71 

€ 

 

 

25.000,00 

€ 

 

 

50116500- 

6 

 

 
1 

0 

 
 
 

Η 

Δξγαζίεο θαλνπνηταο 

κηθξψλ 

απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ, 

ιεσθνξείσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 
 
 

ππεξεζία 

 
 
 

1 

 

 
14.919,35 

€ 

 

 
3.580,65 

€ 

 

 
18.500,00 

€ 

 

 
50112110- 

7 

1 

1 

 

Θ 
Ππληήξεζε 
αλπςσηηθψλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
8.064,52 

€ 
1.935,48 

€ 
10.000,00 

€ 
50110000- 

9 
 

 

ΠΛΝΙΝ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

 

 

364.112, 

90 

 

 

87.387, 

10 

 

 

451.500, 

00 

 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φιεο 

ηηο ππεξεζίεο θαη είδε κηαο νκάδαο θαη ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο. Πηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο (κε δηαθξηηφηεηα 

δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ) γηα θάζε νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

ην νπνίν πξνθχπηεη βάζεη ησλ νξηδφκελσλ ζην 2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

Ρν Ξνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο πξνθχπηεη απφ: 
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  Ρν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ αληαιιαθηηθψλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 

εθάζηνηε  επηζθεπέο.  Ρν  ζπγθεθξηκέλν  πνζνζηφ  ζα  έρεη  δηαθξηηφηεηα  ελφο  (1) 

δεθαδηθνχ ςεθίνπ 
 

  Ρν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο ρξέσζεο ηεο ψξαο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν ηνπο. Ρν 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα έρεη δηαθξηηφηεηα ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ 
 

  Ρν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ πίλαθα δαπαλψλ εξγαζηψλ/επηζθεπήο ηεο ππεξεζίαο. Ρν 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα έρεη δηαθξηηφηεηα ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ 
 

Ν κέγηζηνο αξηζκφο νκάδσλ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε έληεθα 

(11). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, κεηά ηελ ππνγξαθή θαη αλάξηεζή ηεο ζην 

ΘΖΚΓΖΠ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εθφζνλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο 

ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

Ζ  ζχκβαζε  ζα  αλαηεζεί  κε  ην  θξηηήξην  ηεο  πιένλ  ζπκθέξνπζαο απφ  νηθνλνκηθή  άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη: 

I.  Δίηε ε επίζεκε αληηπξνζσπεία γηα ζέκαηα επηζθεπψλ - ζπληήξεζεο θαη δηαθίλεζεο 

αληαιιαθηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-µεραλεκάησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ. 

II.  Δίηε εμνπζηνδνηεκέλν   ζπλεξγείν  επηζθεπήο  θαη   λα   ρξεζηκνπνηεί  αληαιιαθηηθά 

ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ 

ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ ζηε ρψξα ή πεξηπησζηαθά λα ρξεζηκνπνηεί 

αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ 

νπνία πξννξίδνληαη. 

III.  Δίηε αλεμάξηεην    ζπλεξγείν    επηζθεπήο    θαη    λα    ρξεζηκνπνηεί    αληαιιαθηηθά 

ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ 

ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ ζηε ρψξα ή πεξηπησζηαθά λα ρξεζηκνπνηεί 

αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ 

νπνία πξννξίδνληαη. 

 
 
 

 
ΚΔΟΝΠ Β- Νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ (εξγαζίεο 

θαη αληαιιαθηηθά) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 451.500.00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α, ε 

δε πίζησζε ζα βαξχλεη ηνπο Θ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  2018 γηα δαπάλεο 

χςνπο πνζνχ 116.050,00 € θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

 

10.6263.0022 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

500,00 

10.6263.0023 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 

10.6263.0024 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 750,00 

10.6263.0025 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ(2018) 750,00 

15.6263.0016 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 
 

15.6263.0017 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

400,00 

15.6263.0018 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 400,00 
 

20.6263.0044 
Ππληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

(2018) 

 

40.000,00 

 

20.6263.0045 
Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο απνξξηκκαηνθφξσλ - θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ (2018) 

 

2.500,00 

20.6263.0046 Ππληήξεζε αλπςσηηθψλ (2018) 2.500,00 
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20.6263.0047 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.000,00 

20.6263.0058 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.500,00 

20.6263.0059 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 14.000,00 

20.6263.0060 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 2.000,00 

20.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 3.750,00 

20.6264.0035 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 2.000,00 

20.6264.0036 Ππληήξεζε ζαξψζξσλ (2018) 15.000,00 
 

20.6264.0037 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 
 

2.500,00 
 

25.6263.0036 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

500,00 

25.6263.0037 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 
 

25.6263.0038 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

250,00 

25.6263.0039 Ππληήξεζε απηνθηλήησλ χδξεπζεο (2018) 5.000,00 

25.6263.0040 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 650,00 

25.6263.0041 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 650,00 

25.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 1.500,00 

25.6264.0024 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 1.000,00 
 

25.6264.0025 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 
 

1.500,00 

30.6263.0017 Ππληήξεζε ιεσθνξείσλ (2018) 4.250,00 
 

30.6263.0036 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

250,00 

30.6263.0037 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο ιεσθνξείσλ (2018) 1.500,00 

30.6263.0038 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 
 

30.6263.0039 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

750,00 

30.6263.0040 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.000,00 

30.6263.0041 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 1.200,00 

35.6263.0024 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ (2018) 250,00 

35.6263.0025 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 
 

35.6263.0026 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

250,00 

35.6263.0027 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 750,00 

35.6263.0028 Δπηζθεπή ππξνζβεζηηθψλ (2018) 1.000,00 

40.6263.0006 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 50,00 

40.6263.0011 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 

 
αληίζηνηρα  θαη  ηνπο  Θ.Α. φπσο απηνί ζα εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο  2019  γηα 

ην ππφινηπν ηνπ χςνπο ησλ δαπαλψλ πνζνχ 335.450,00 € θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

 
 

10.6263.0022 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

500,00 

10.6263.0023 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 350,00 

10.6263.0024 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.250,00 

10.6263.0025 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ – κνηνπνδειάησλ (2018) 1.750,00 

15.6263.0016 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 250,00 
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15.6263.0017 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

1.100,00 

15.6263.0018 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 1.100,00 
 

20.6263.0044 
Ππληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

(2018) 

 

144.000,00 

 

20.6263.0045 
Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο απνξξηκκαηνθφξσλ - θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ (2018) 

 

6.000,00 

20.6263.0046 Ππληήξεζε αλπςσηηθψλ (2018) 7.500,00 

20.6263.0047 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 5.000,00 

20.6263.0058 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 6.500,00 

20.6263.0059 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 37.000,00 

20.6263.0060 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 3.000,00 

20.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 14.750,00 

20.6264.0035 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 5.000,00 

20.6264.0036 Ππληήξεζε ζαξψζξσλ (2018) 25.000,00 
 

20.6264.0037 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 
 

3.500,00 
 

25.6263.0036 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

1.000,00 

25.6263.0037 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 550,00 
 

25.6263.0038 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

750,00 

25.6263.0039 Ππληήξεζε απηνθηλήησλ χδξεπζεο (2018) 14.000,00 

25.6263.0040 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 1.850,00 

25.6263.0041 Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2018) 1.850,00 

25.6264.0001 Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018) 15.500,00 

25.6264.0024 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ(2018) 3.000,00 
 

25.6264.0025 
 

Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ(2018) 
 

2.500,00 

30.6263.0017 Ππληήξεζε ιεσθνξείσλ (2018) 8.750,00 
 

30.6263.0036 
 

Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

750,00 

30.6263.0037 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο ιεσθνξείσλ (2018) 3.000,00 

30.6263.0038 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 350,00 
 

30.6263.0039 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

1.250,00 

30.6263.0040 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 5.000,00 

30.6263.0041 Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 3.300,00 

35.6263.0024 Δξγαζίεο θαλνπνηίαο - βαθέο θνξηεγψλ (2018) 750,00 

35.6263.0025 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018) 50,00 
 

35.6263.0026 
 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018) 
 

550,00 

35.6263.0027 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 2.250,00 

35.6263.0028 Δπηζθεπή ππξνζβεζηηθψλ (2018) 3.000,00 

40.6263.0006 Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 150,00 

40.6263.0011 Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018) 750,00 
 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήµνπ 

Ξαιιήλεο, ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ νη πξνβιεπφκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ζε θαζεκεξηλή βάζε ηνπ 

θάζε νρήκαηνο, ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπ, νη βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
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ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ ρηιηνκέηξσλ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ν Γήκνο, νη δεκηέο πνπ 

πξνθαινχληαη ζηηο ππεξθαηαζθεπέο απφ  ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη, ηα αλαιψζηκα 

πιηθά πνπ απαηηνχληαη µε ηελ ζπκπιήξσζε σξψλ εξγαζίαο π.ρ. ζηνπο θνξησηέο θαη ζηα 

κεραλνθίλεηα ζάξσζξα ζχκθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ νρεκάησλ. 

Ξαξαηίζεηαη παξαθάησ πίλαθαο κε ην πξνυπνινγηζκφ αλά νκάδα αλά πεξεζία. 
 

 ΞΖΟΔΠΗΑ 10 15 20 25 30 35 40  

           

 ΝΚΑΓΑ Α         

 
1 

Ππληήξεζε 

κηθξψλ 

απηνθηλήησλ 

 
3.000 

,00 

 
1.500 

,00 

 
9.000, 

00 

  
7.000, 

00 

 
3.00 

0,00 

 
1.000 

,00 

 

 
24.500,00 

 
2 

Ππληήξεζε 

απηνθηλήησλ 

χδξεπζεο 

   19.0 

00,0 

0 

    

 
19.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Β         

 

 
3 

Ππληήξεζε 

απνξξηκκαηνθφ 

ξσλ θαη 
θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ 

  
 

 
 
 

184.00 

0,00 

     

 
 
 
 

184.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Γ         

 
4 

Ππληήξεζε 

κεραλεκάησλ 

έξγνπ 

   
18.500 

,00 

17.0 

00,0 

0 

    

 
35.500,00 

 ΝΚΑΓΑ Γ         

 
5 

Ππληήξεζε 
ειεθηξνινγηθψ 

λ απηνθηλήησλ 

   
51.000 

,00 

 
2.50 

0,00 

 
4.500, 

00 

   

 
58.000,00 

 

 

6 

Ππληήξεζε 

ειεθηξνινγηθψ 

λ κεραλεκάησλ 

έξγνπ 

   

 
6.000, 

00 

 

 
4.00 

0,00 

   
 

 
 
 

10.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Δ         
 

7 
Ππληήξεζε 

ζαξψζξσλ 
  40.000 

,00 
     

40.000,00 

 ΝΚΑΓΑ ΠΡ         
 

 

8 

Ππληήξεζε 
ηξηθχθισλ - 

κνηνπνδειάησ 

λ 

 

 
2.500 

,00 

  

 
5.000, 

00 

 

 
2.50 

0,00 

   
 

 
 
 

10.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Ε         
 

9 
Ππληήξεζε 

ιεσθνξείσλ 
    13.000 

,00 
   

13.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Ζ         
 

10 
Ππληήξεζε 

ππξνζβεηηθψλ 
     4.00 

0,00 
  

4.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Θ         
 

 

11 

Δπηζθεπή 

ειαζηηθψλ 
κηθξψλ 

απηνθηλήησλ 

 

 
500,0 

0 

 

 
500,0 

0 

  

 
800, 

00 

 

 
 
 

500,00 

 

 
200, 

00 

 

 
200,0 

0 

 

 
 
 

2.700,00 
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12 

Δπηζθεπή 

ειαζηηθψλ 

απνξξηκκαηνθφ 

ξσλ ,θνξηεγψλ 

θαη 
ιεσθνξείσλ 

   

 
 
 
 

7.000, 

00 

 

 
 
 
 

1.50 

0,00 

 

 
 
 
 

2.000, 

00 

 

 
 
 
 

800, 

00 

  
 
 
 
 
 

11.300,00 
 

 

13 

Δπηζθεπή 

ειαζηηθψλ 

κεραλεκάησλ 

έξγνπ 

   

 
7.000, 

00 

 

 
4.00 

0,00 

   
 

 
 
 

11.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Η         
 

 

14 

Δξγαζίεο 
θαλνπνηταο - 

βαθέο κηθξψλ 

απηνθηλήησλ 

 

 
1.000 

,00 

 

 
1.500 

,00 

   

 
1.000, 

00 

  
 

 
 
 

3.500,00 
 

 
 
 

15 

Δξγαζίεο 
θαλνπνηταο - 

βαθέο 

απνξξηκκαηνθφ 

ξσλ, θνξηεγψλ 

θαη 

ιεσθνξείσλ 

   
 
 
 
 
 

8.500, 

00 

 
 
 
 
 
 

1.00 

0,00 

 
 
 
 
 
 

4.500, 

00 

 
 
 
 
 
 

1.00 

0,00 

  
 
 
 
 
 

 
15.000,00 

 ΝΚΑΓΑ Θ         
 

16 
Ππληήξεζε 

αλπςσηηθψλ 
  10.000 

,00 
     

10.000,00 

          

  

 
ΠΛΝΙΑ 

 
7.00 

0,00 

 
3.50 

0,00 

 
346.0 

00,00 

52. 

300 

,00 

 
32.50 

0,00 

9.0 

00, 

00 

 
1.20 

0,00 

 

 
451.500,00 

          
 

 

ΚΔΟΝΠ Γ – Δπηζθεπέο, Ρηκνιφγην & Ρηκέο Δθαξκνγήο 

Νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο νη νπνίεο πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ην ζπκβαηηθφ δηάζηεκα θαη έσο ηε 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη νη νπνίεο πηζαλφλ λα απαηηνχλ θαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ απνπεξάησζή 

ηνπο αθνξνχλ πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζηνλ πίλαθα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ξαξαθάησ δίδνληαη νκαδνπνηεκέλεο ελδεηθηηθά νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη θαη πνπ 
ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ αλά είδνο επηζθεπήο. 

Ρπρφλ εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, αιιά κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη δελ 

κπφξεζαλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ζα ηηκνινγνχληαη µε 

ρξέσζε αλά ψξα παξφκνηα κε θφζηνο φκνησλ εξγαζηψλ πνπ έρεη πξνζθέξεη ν πάξνρνο 

ηεο ππεξεζίαο ζην έληππν ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηηο ππφινηπεο αθφινπζεο 

εξγαζίεο χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
 
 

Νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νη νπνίεο πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ην 
έηνο νη νπνίεο πηζαλφλ λα απαηηνχλ θαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ απνπεξάησζή ηνπο θαη νη νπνίεο 

δελ απνθιείνπλ άιιεο δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο νη νπνίεο ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαη δελ 

κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ αθνξνχλ ζε: 
 

 
1.  Δπηζθεπέο   πιαηζίσλ   απνξξηκκαηνθφξσλ,   ηξαθηφξσλ,   πδξνθφξσλ   -   πιπζηηθψλ, 

πιπληεξίνπ θάδσλ, γεξαλνθφξσλ, θαιαζνθφξσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

            θηλεηήξσλ 

            θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

            ζπκπιέθηε 

            αλαξηήζεσλ (ζνχζηεο , απνζβεζηήξεο θξαδαζκψλ) 
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            θξέλσλ 

            εκπξφζζηνπ ζπζηήκαηνο 

            αεξνζπκπηεζηψλ 

            δηαθνξηθνχ 

            κίδαο, δπλακφ, άιια ειεθηξηθά κέξε 

            θακπίλαο 

            νξγάλσλ ειέγρνπ ηαρχηεηαο 

            ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

            νηλνπνηίαο 

2.  Δπηζθεπή – ζπληήξεζε επηβαηηθψλ – εκηθνξηεγψλ – ιεσθνξείσλ 

3.  Δπηζθεπή – ζπληήξεζε ηξηθχθισλ & κνηνπνδειάησλ 

4.  Δπηζθεπή – ζπληήξεζε ππεξθαηαζθεπψλ 

5.  Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε θνξησηψλ 
 
 
 
Γίδνληαη νκαδνπνηεκέλεο νη θπξηφηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ αλά είδνο 
επηζθεπήο νη νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο. 

 

 

ΝΚΑΓΑ Ά  «Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ» 

Ξνζφ: 43.500,00 € 

ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 
 

 

Α/Α 
 

Ππληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ 
 

ΓΑΞΑΛΖ 

€ 
1 αιιαγε αθξνκπαξν 60,00 € 
2 αιιαγε αληιηαο λεξνπ επηβαηηθνπ 55,00 
3 αιιαγε αληιηαο λεξνπ εκηθνξηεγνπ 75,00 
4 αιιαγε αληιηαο ζπκπιεθηε 60,00 
5 

 

αιιαγε αληιηαο θξελσλ 
 

36,00 
6 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εμσηεξηθνο) 30,00 
7 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εμσηεξηθνο) 30,00 
8 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εζσηεξηθνο 30,00 
9 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εζσηεξηθνο 30,00 

10 αιιαγε βαιβηδαο θιαπεηνπ 36,00 
11 αιιαγε γξπινπ ηδακηνπ 60,00 
12 αιιαγε εκπξνζζην ζπηξαι εμαηκηζεο 40,00 
13 αιιαγε εμαηκηζε θνκπιε 150,00 
14 αιιαγε θαξβνπλα κηδαο (βηδσηα) 35,00 
15 αιιαγε θαξβνπλα κηδαο (βηδσηα) 35,00 
16 αιιαγε θαξβνπλα κηδαο (θνιιεηα) 45,00 
17 αιιαγε θαηαιπηε 60,00 
18 αιιαγε ιαδησλ & θ. ιαδηνπ επηβαηηθα-εκηθνξηεγα 10,00 
19 αιιαγε καλεηαο ρεηξνθξελνπ 70,00 
20 αιιαγε κεζαην θαδαλαθη εμαηκηζεο 40,00 
21 αιιαγε κπαξαο θεληξηθεο 60,00 
22 αιιαγε κπαξαο ηηκνληνπ 60,00 
23 αιιαγε κπαηαξηαο 5,00 
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24 αιιαγε πηζσ θαδαλαθη εμαηκηζεο 40,00 
25 αιιαγε ξεγνπια δηαθνξηθνπ 45,00 
26 αιιαγε ξπζκηζε αθξνθπζησλ 16,00 
27 αιιαγε ζεη δηζθν-πιαησ επηβαηηθνπ 100,00 
28 αιιαγε ζηαγσλεο, ξπζκηζε ρεηξνθξελνπ 75,00 
29 αιιαγε ζπηξαι εμαηκηζεο ην θαησ 40,00 
30 αιιαγε ηακπνπξα πηζσ 50,00 
31 αιιαγε ηακπνπξα-ζηαγσλεο-θπιηλδξαθηα θξελσλ πηζσ 50,00 
32 αιιαγε ηνπξκπηλαο 180,00 
33 αιιαγε θεξκνπηη δηαθνξηθνπ, ειεγρνο αεξα 150,00 
34 αιιαγε θεξκνπηη εκπξνο-πηζσ 250,00 
35 αιιαγε θεξκνπηη εκπξνο-πηζσ, ηακπνπξα 220,00 
36 αιιαγε θεξκνπηη, ηακπνπξα, θπζνπλεο δηαθνξηθνπ 220,00 
37 αιιαγε θεξκνπηη, ηακπνπξα, θπζνπλεο εκπξνο 220,00 
38 αλαγνκσζε βεληηιαηεξ (επηβαηηθνπ) 60,00 
39 αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ θνπβνπθιίνπ 80,00 
40 αληηθαηαζηαζε κπνπθάιαο αλχςσζεο 160,00 
41 γεκηζκα κνπαγηε, αιιαγε κπνπινληα 80,00 
42 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 140,00 
43 έιεγρνο - αιιαγή πδξαπιηθήο αληιίαο αλχςσζεο 120,00 
44 ειεγρνο ζπζηεκαηνο αληηεκπινθεο πεδεζεο (ζαπ) 150,00 
45 ειεγρνο-ξπζκηζε αληιηαο θαπζηκνπ 250,00 
46 ειεγρνο-ζεξβηο a/c επηβαηηθα/εκηθνξηεγα-απνιπκαλζε 70,00 
47 εμαγσγε επαλαηνπνζεηεζε κπεθ 12,00 
48 εμαγσγε ηξνρσλ γηα αιιαγε κπνπινληα 75,00 
49 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε ηαθαθηα εκπξνο επηβαηηθνπ 50,00 
50 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε ηαθαθηα εκπξνο εκηθνξηεγνπ 

 

50,00 
51 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε ηζηκνπρεο δηαθνξηθνπ 85,00 
52 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε θεξκνπηη & κεησηεξεο δηαθνξ 100,00 
53 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε θεξκνπηη εκπξνο 100,00 
54 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε θεξκνπηη πηζσ 100,00 
55 εμαγσγε ηξνρσλ, επηζθεπε κεησηεξσλ δηαθνξηθνπ 70,00 
56 εμαγσγε ηξνρσλ, επηζθεπε θπζνπλαο αεξνο 60,00 
57 εμαγσγε-επηζθεπε-ξπζκηζε, επαλ/ζε 6 κπεθ 180,00 
58 επαλαθνξα βαζεο 150,00 
59 επαλαθνξα θνξκνπ 280,00 
60 επηδηνξζσζε θαισδησλ γηα εμαγσγε ππεξθαηαζθεπεο 120,00 
61 επηδηνξζσζε θαισδησλ ινγσ βξαρπθπθισκαηνο 60,00 
62 επηζθεπε δηαξξνσλ αεξα 30,00 
63 επηζθεπε δπλακν (κεξηθε) 35,00 
64 επηζθεπε δπλακν (νιηθε) 35,00 
65 επηζθεπε εθθεληξνθνξνπ 120,00 
66 επηζθεπε θηλεηεξα επηβαηηθνπ-εκηθνξηεγνπ 400,00 
67 επηζθεπε θιεηδαξηαο πνξηαο 60,00 
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68 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο 40,00 
69 επηζθεπε κηδαο (κεξηθε) 35,00 
70 επηζθεπε κηδαο (νιηθε) 45,00 
71 επηζθεπε ληηδαο ηαρνγξαθνπ-θνληεξ 25,00 
72 επηζθεπε παληνθιαο θξελνπ 70,00 
73 επηζθεπε πνισλ κπαηαξηαο 18,00 
74 επηζθεπε ζαζκαλ επηβαηηθνπ-εκηθνξηεγνπ 150,00 
75 επηζθεπε θαξνπ 15,00 
76 επηζθεπε θπζνπλαο εκπξνο, επηζθεπε παληνθιαο 100,00 
77 επηζθεπήο θαζηζκάησλ αέξνο 160,00 
78 εθαξκνγεο δαθηπιηδησλ 120,00 
79 εθαξκνγεο θνπδηλεησλ εθθεληξνθνξνπ 120,00 
80 εθαξκνγεο, ηνξλεπζε θαπαθηνπ εδξσλ & βαιβηδσλ 280,00 
81 θαζαξηζκνο ςπγεηνπ επηβαηηθα-εκηθνξηεγα 50,00 
82 θαξθσκα ζηαγσλσλ 45,00 
83 θνιιεκα εμαηκηζεο 20,00 
84 πξνγξακκαηηζκνο αληιηαο ad blue 100,00 
85 πξνγξακκαηηζκνο εγθεθαινπ-πηινηνπ-γθαδηνπ 100,00 
86 πξνγξακκαηηζκνο ηειεθνληξνι θιεηδηνπ απηνθηλεηνπ 

 

35,00 
87 ξεθηηθηε εδξσλ & βαιβηδσλ 200,00 
88 ξεθηηθηε θειπθνπο ηειεζθνπηθνπ θπιηλδξνπ 500,00 
89 ξπζκηζε βαιβηδεο εκηθνξηεγνπ βελδηλε 50,00 
90 ξπζκηζε βαιβηδεο εκηθνξηεγνπ πεηξειαην 40,00 
91 ζεξβηο γεληθν επηβαηηθνπ 50,00 
92 ζεξβηο γεληθν εκηθνξηεγα 60,00 
93 ηνπνζεηεζε κπνπηνλ κηδαο 25,00 
94 ηνπνζεηεζε ζπζηεκαηνο ζαπ(abs) ζην νρεκα 650,00 
95 ηνπνζεηεζε θαξνπ 25,00 
96 ηνπνζεηεζε σξνκεηξνπ (εγθαηαζηαζε) 60,00 
97 ηνξλεπζε θαπαθηνπ 200,00 
98 ηνξλεπζε θνξκνπ 280,00 
99 ηνξλεπζε παηνπξσλ 220,00 

 

 
ΝΚΑΓΑ ΄Β «Ππληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ» 

Ξνζφ:   184.000,00 € 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 

Α/Α Ππληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 
ΓΑΞΑΛΖ 

€ 
1 Οεθηηθηέ ζηξνθάινπ  

385,00 
2 Δθαξκνγή θνπδηλέησλ  

192,00 
3 Οεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ  

290,00 
4 Ξιάληζκα θαπαθηνχ  

385,00 
5 Ξιάληζκα θνξµνχ θηλεηήξα  

432,00 
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6 αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ θαη εθαξκνγή πείξσλ  

240,00 
7 αληηθαηάζηαζε ρηησλίσλ  

530,00 
8 αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή  

195,00 
9 αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ  

195,00 
10 αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ  

195,00 
11 θιάληδεο ηζηκνχρεο  

240,00 
12 ειαηήξηα  

195,00 
13 επηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ  

240,00 
14 ξχζκηζε βαιβίδσλ  

195,00 
15 αιιαγή αληιία λεξνχ  

240,00 
16 έιεγρνο – επηζθεπή αληιίαο θαπζίκσλ  

288,00 
17 θαζαξηζκφο αθξνθχζησλ ςεθαζκνχ θαπζίκσλ  

340,00 
18 επηζθεπή ππεξζπκπηεζηή  

295,00 
19 αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ, αέξα, θαπζίκσλ  

148,00 
20 απνζπλαξκνιφγεζε – ζπλαξκνιφγεζε, θηλεηεξα  

1920,00 
21 ζπληήξεζε – επηζθεπή αληιηψλ κπεθ  

750,00 
22 έιεγρνο ηξνθνδνζίαο  

145,00 
23 επηζθεπή αληιίαο θαπζίκνπ  

442,00 
24 εμαγσγή – επηζθεπή κπεθ  

105,00 
25 αιιαγή ξεγνπιαηφξνπ  

148,00 
26 έιεγρνο ξεγνπιαηφξνπ  

50,00 
27 αιιαγή βνεζεηηθήο αληιίαο πηέζεσο  

145,00 
28 αιιαγή ξχζκηζεο  

145,00 
29 εμαγσγή θαζαξηζκφο ξεδεξβνπάξ θαη ζέξβηο turbo  

480,00 
30 αιιαγή αληιίαο θαπζίκνπ  

245,00 
31 αιιαγή ςπγείνπ λεξνχ  

290,00 
32 αιιαγή ιαδηψλ θηλεηήξα  

80,00 
33 αιιαγή θνπξθέηεο  

340,00 
34 αιιαγή ζπγρξφληδε  

300,00 
35 αιιαγή ξνπιεµάλ  

245,00 
36 αιιαγή γξαλαδηψλ  

245,00 
37 επηζθεπή αξγφ γξήγνξν  

440,00 
38 θιάληδεο ηζηκνχρεο  

198,00 
39 πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ - επηζθεπή  

295,00 
40 δεπηεξεχσλ άμνλαο θνµπιέ - επηζθεπή  

295,00 
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41 επηζθεπή εκηαμνλίνπ  

342,00 
42 ζηαπξνί ηαρπηήησλ  

295,00 
43 ζηαζεξά ηαρπηήησλ  

198,00 
44 επηζθεπή απηνκάησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ  

1750,00 
45 επηζθεπή άλσ ηξφκπαο ζπκπιέθηε  

195,00 
46 επηζθεπή θάησ ηξφκπαο ζπκπιέθηε  

242,00 
47 αιιαγή ζε δίζθνπ πιαηψ ξνπιεκάλ  

535,00 
48 δεχγε θεξκνπίη  

98,00 
49 επηζθεπή δίζθνπ  

146,00 
50 επηζθεπή πιαηψ  

146,00 
51 αιιαγή θπζνχλαο  

146,00 
52 αιιαγή ακνξηηζέξ  

245,00 
53 αιιαγή – επηζθεπή ζνχζηεο  

290,00 
54 αιιαγή κπξαθέηα  

385,00 
55 αιιαγή ζπλεκπιφθ  

245,00 
56 αιιαγή θφληξεο θιπ  

290,00 
57 έιεγρνο δηθηχνπ αέξνο  

98,00 
58 έιεγρνο θεληξηθήο βαιβίδαο  

195,00 
59 έιεγρνο – αιιαγή θπζνχλεο ηξνρψλ  

122,00 
60 έιεγρνο – αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ  

148,00 
61 έιεγρνο – ηνξλάξηζκα ηακπνχξσλ  

60,00 
62 έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη  

1484,00 
63 ιίπαλζε – αληηθαηάζηαζε ξνπιεµάλ ηξνρψλ - κνπαγηέ  

245,00 
64 ηζηκνχρεο - δαρηπιίδηα  

98,00 
65 έιεγρνο επηζθεπή δίζθσλ  

60,00 
66 αληηθαηάζηαζε δίζθσλ  

98,00 
67 έιεγρνο δηθηχνπ πδξαπιηθνχ  

100,00 
68 αθξαμψλην  

195,00 
69 πείξνο αθξαμσλίνπ  

148,00 
70 ξνπιεκάλ πείξσλ αθξαμσλίνπ  

148,00 
71 ξνπιεκάλ κνπαγηέ  

98,00 
72 ηζηκνχρεο κνπαγηέ  

98,00 
73 ξνδέιεο  

100,00 
74 ξνδέιεο κεηαιιηθέο  

50,00 
75 γιίζηξεο - θνπδηλέηα  

100,00 
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76 ηάπεο πεξνδαθηπιηψλ  

95,00 
77 γξαζζαδνξάθηα  

50,00 
78 αιιαγή κπάξαο αθξφκπαξα κηθξήο - κεγάιεο  

145,00 
79 έιεγρνο - επηζθεπή κεραληζκνχ δηεχζπλζεο  

145,00 
80 έιεγρνο ηηκνληνχ – επηζθεπή πδξαπιηθήο αληιίαο  

190,00 
81 έιεγρνο – αιιαγή καξθνχηζηα πηέζεσο  

50,00 
82 ζηξφθαινο  

145,00 
83 ξνπιεκάλ  

50,00 
84 ειαηήξηα θφθιεξ , ζεη  

50,00 
85 δαθηπιίδηα  

98,00 
86 mπηέιεο  

45,00 
87 ζεη ειαηήξηα  

50,00 
88 ζεη θιάληδεο  

45,00 
89 ζθάζηξα θφθιεξ  

100,00 
90 ζεη θιάληδεο θφθιεξ  

50,00 
91 ζεη ειαηήξηα θφθιεξ  

50,00 
92 βαιβίδα θφθιεξ  

98,00 
93 ρηηψλην θφθιεξ  

45,00 
94 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε πελίν, θνξψλ, ξνπιεκάλ  

770,00 
95 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε κεησηήξσλ - εκηαμνλίσλ  

285,00 
96 θιάληδεο ηζηκνχρεο  

140,00 
97 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition  

140,00 
98 αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ θνπβνπθιίνπ  

195,00 
99 αληηθαηάζηαζε κπνπθάιαο αλχςσζεο  

150,00 
100 έιεγρνο - επηζθεπή – αιιαγή πδξαπιηθήο αληιίαο αλχςσζεο  

140,00 
101 επηζθεπή ζπζηήκαηνο άξζξσζεο θακπίλαο ζην ζαζί  

280,00 
102 επηζθεπή θαζηζκάησλ αέξνο  

195,00 
103 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο  

150,00 
104 επηζθεπή ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ  

290,00 
105 βαζκνλφκεζε ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ  

245,00 
106 αληηθαηάζηαζε σξνινγίνπ ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ  

98,00 
107 επηζθεπή ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ  

197,00 
108 επηζθεπή ρηιηνκεηξεηή  

145,00 
109 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο vdo  

50,00 
110 έιεγρνο θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ abs, asr, θιπ  

195,00 
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111 έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θηλεηήξα  

195,00 
112 έιεγρνο θαη επηζθεπή ινηπψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιαηζίνπ  

200,00 
113 αιιαγή box θνιψλαο container  

730,00 
114 αιιαγή αεξνθνπζθαο  

685,00 
115 αιιαγή αθξνκπαξνπ  

44,00 
116 αιιαγή άθξνπ εκβφινπ αλπςση.  

65,00 
117 αιιαγή άθξνπ εκβφινπ καραηξηνχ  

255,00 
118 αιιαγή άθξνπ εκβφινπ πφξηαο  

123,00 
119 αιιαγή άθξνπ εκβφινπ θνξείνπ  

255,00 
120 αιιαγή άθξνπ ιεβηέ  

88,00 
121 αιιαγή ακνξηηζέξ  

120,00 
122 αιιαγή αλαπλεπζηήξα (ηάπα)  

48,00 
123 αιιαγή αλαζηνιέα ζψκαηνο  

155,00 
124 αιιαγή αλέκεο  

62,00 
125 αιιαγή αληιίαο λεξνχ  

255,00 
126 αιιαγή αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ  

645,00 
127 αιιαγή άμνλα ξανπιo  

255,00 
128 αιιαγή άμνλα  

260,00 
129 αιιαγή άμνλα αληιίαο  

255,00 
130 αιιαγή άμνλα αλπςση. κεραληζκ.  

225,00 
131 αιιαγή άμνλα θηλήζεσο ζαζκάλ  

98,00 
132 αιιαγή άμνλα θηλεηήξα  

255,00 
133 αιιαγή άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο  

160,00 
134 αιιαγή άμνλα ζηήξημεο αλαηξνπή  

175,00 
135 αιιαγή άξζξσζεο εκβ. καραηξηνχ  

380,00 
136 αιιαγή άξζξσζεο εκβ. πφξηαο container  

685,00 
137 αιιαγή άξζξσζεο εκβ. πξνσζεηήξα  

1430,00 
138 αιιαγή άξζξσζεο εκβ. ξανπινπ ζηαζεξ/ζεο ampliro  

685,00 
139 αιιαγή άξζξσζεο εκβ. θνξείνπ  

1030,00 
140 αιιαγή άξζξσζεο εκπξ. θαβαιέηνπ  

288,00 
141 αιιαγή άξζξσζεο κπξάηζνπ αλπς.  

130,00 
142 αιιαγή άξζξσζεο πφξηαο  

255,00 
143 αιιαγή άξζξσζεο πφξηαο container  

860,00 
144 αιιαγή άξζξσζεο πξέζαο  

290,00 
145 αιιαγή άξζξσζεο ξανπινπ container  

430,00 
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146 αιιαγή άξζξσζεο ζψκαηνο  

300,00 
147 αιιαγή άξζξσζεο ηξνρνχ container  

185,00 
148 αιιαγή αζθάιεηαο βξαρ.ο.κ.α.  

1030,00 
149 αιιαγή αζθάιεηαο γάληδνπ amplirol  

173,00 
150 αιιαγή αζθάιεηαο ζπγθξ.contain  

688,00 
151 αιιαγή αηέξκνλα αλπς.κερ.  

688,00 
152 αιιαγή βάθηξνπ εκβφινπ  

113,00 
153 αιιαγή βαιβίδαο  

95,00 
154 αιιαγή βάλαο  

48,00 
155 αιιαγή βάλαο ηξίνδνο  

48,00 
156 αιιαγή βάζεσλ εμάηκηζεο  

95,00 
157 αιιαγή βάζεσλ θηλεηήξα  

87,00 
158 αιιαγή βάζεσλ κπάξαο αλπςσηηθνχ  

87,00 
159 αιιαγή βάζεσλ ζθειεηνχ  

190,00 
160 αιιαγή βάζεσλ ζψκαηνο  

190,00 
161 αιιαγή βάζεσλ ηξνρψλ container  

620,00 
162 αιιαγή βάζεσο ζηήξημεο πφξηαο  

382,00 
163 αιιαγή βάζεο αληιίαο  

945,00 
164 αιιαγή βάζεο βαξέιαο ξανπινθ  

790,00 
165 αιιαγή βάζεο ειαη.ζσκ.πξεζζαο  

460,00 
166 αιιαγή βάζεο εκβφινπ πφξηαο  

253,00 
167 αιιαγή βάζεο κνηέξ  

360,00 
168 αιιαγή βάζεο ξανπινπ ζηαζεξ/ζεο amplirol  

1030,00 
169 αιιαγή βάζεο ζθαινπαηηνχ  

130,00 
170 αιιαγή βάζεο ζηνπ αλπςση.κεραλ  

48,00 
171 αιιαγή βάζεο πδξαπιηθνχ θηλεη.  

380,00 
172 αιιαγή βάζεο ρεηξηζηεξίνπ  

142,00 
173 αιιαγή βξαρίνλα αλπςση. κεραλ.  

129,00 
174 αιιαγή βξαρίνλα έιμεο container  

235,00 
175 αιιαγή γάληδνπ αζθαι.πνξηαο  

155,00 
176 αιιαγή γάληδνπ αζθάιηζεο amplirol  

260,00 
177 αιιαγή γάληδνπ έιμεο container  

235,00 
178 αιιαγή γάληδνπ πφξηαο  

254,00 
179 αιιαγή γιίζηξαο norba  

142,00 
180 αιιαγή γιίζηξαο αλπςση.κεραλ.  

78,00 
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181 αιιαγή γιίζηξαο πξνσζεηήξηα  

160,00 
182 αιιαγή γξαλαδηνχ  

223,00 
183 αιιαγή γξαλαδηνχ κίδαο  

260,00 
184 αιιαγή γσλίαο ηχκπαλνπ  

198,00 
185 αιιαγή δείθηε ειαίνπ  

65,00 
186 αιιαγή δέιηα  

335,00 
187 αιιαγή δηαθφπηε  

65,00 
188 αιιαγή δηαθφπηε ρεηξηζκνχ ζπκπ  

48,00 
189 αιιαγή ειάζκαηνο θσηνθχηηαξνπ  

138,00 
190 αιιαγή ειαζη.παξεκβ.πνξηαο ζκα  

260,00 
191 αιιαγή ειαζη.ζσι.πηεο. κε άθξα  

143,00 
192 αιιαγή ειαζη.ζσι.πηεο.γαληδνπ  

65,00 
193 αιιαγή ειαζηηθνχ αλπςσηηθνχ  

65,00 
194 αιιαγή ειαζηηθνχ εηζαγσγήο  

52,00 
195 αιιαγή ειαζηηθνχ πνδηάο  

30,00 
196 αιιαγή ειαζηηθνχ πφξηαο  

65,00 
197 αιιαγή ειαζηηθνχ ζηεγαλνπνίεζεο  

96,00 
198 αιιαγή ειαηήξηνπ έιμεσο  

18,00 
199 αιιαγή ειαηήξηνπ ζψκαηνο  

18,00 
200 αιιαγή ειαηήξηνπ ηδαβεηαο  

87,00 
201 αιιαγή ειαηήξηνπ ρεηξηζηεξίνπ  

30,00 
202 αιιαγή εκβνιoy πδξαπι.αληιηαο  

130,00 
203 αιιαγή εκβφινπ αέξα  

31,00 
204 αιιαγή εκβφινπ αλπςσηηθνχ  

130,00 
205 αιιαγή εκβφινπ βαιβίδαο  

130,00 
206 αιιαγή εκβφινπ γάληδνπ  

130,00 
207 αιιαγή εκβφινπ θηελίνπ  

130,00 
208 αιιαγή εκβφινπ καραηξηνχ  

493,00 
209 αιιαγή εκβφινπ πνδαξηθψλ  

688,00 
210 αιιαγή εκβφινπ πφξηαο  

130,00 
211 αιιαγή εκβφινπ πφξηαο εκηξπκ/λνπ  

688,00 
212 αιιαγή εκβφινπ πξνσζεηήξα  

428,00 
213 αιιαγε εκβνινπ ζπξ.πνξηαο εκηξπκ/λνπ  

428,00 
214 αιιαγε εκβνινπ ηειεζθνπηθνπ  

475,00 
215 αιιαγε εκβνινπ θνξεηνπ  

496,00 
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216 αιιαγε εκβνινπ θνξεηνπ ζπκπηεο  

3490,00 
217 αιιαγε εκβνινπ ρεηξηζηεξηνπ  

48,00 
218 αιιαγε εκπξνζζ. κεξνπο ζθειεηνπ  

475,00 
219 αιιαγε εκπξνζζηαο κπαξαο  

429,00 
220 αιιαγε επαγσγηθνπ (θσηνθπηη)  

95,00 
221 αιιαγε επαθεο  

73,00 
222 αιιαγε εξηαινλ θνπδηλεηηνπ  

22,00 
223 αιιαγε δπγη  

53,00 
224 αιιαγε ειεθηξ. βαιβ. ςεθ. πδαηνο  

48,00 
225 αιιαγε ειεθηξ. ζπζηεκ. αλπςση.  

255,00 
226 αιιαγε ειεθηξνβαιβηδαο  

65,00 
227 αιιαγε ζεξκηθνπ ειεθηξ. θπθι.  

65,00 
228 αιιαγε ζειεηαο container  

345,00 
229 αιιαγε θαδελαο  

960,00 
230 αιιαγε θαισδησζεσο  

223,00 
231 αιιαγε θακεξαο  

70,00 
232 αιιαγε θαλνλα ρεηξηζηεξηνπ  

95,00 
233 αιιαγε θαλνληνπ  

158,00 
234 αιιαγε θαξδηαο αληιηαο  

260,00 
235 αιιαγε θαξξε αμνλα  

33,00 
236 αιιαγε θαηαλεκεηε  

45,00 
237 αιιαγε θεληξ. ξανπινπ ηπκπαλνπ  

200,00 
238 αιιαγε θεληξ. ηκεκ. πξνσζεηεξα  

960,00 
239 αιιαγε θεληξηθσλ δνθσλ ζσκαηνο  

448,00 
240 αιιαγε θεθαιεο πιπζηηθνπ  

430,00 
241 αιιαγε θεθαιεο ηεξκαη.δηαθνπηε  

64,00 
242 αιιαγε θηη νπηζζ.παξαθ.  

105,00 
243 αιιαγε θηη ρεηξηζηεξηνπ  

36,00 
244 αιιαγε θνισλαο ηδαβεηηαο  

980,00 
245 αιιαγε θνισλσλ container  

2140,00 
246 αιιαγε θνισλσλ νξνθεο  

815,00 
247 αιιαγε θνισλσλ παησκαηνο  

460,00 
248 αιιαγε θνισλσλ ζσκαηνο  

672,00 
249 αιιαγε θνκπιεξ  

478,00 
250 αιιαγε θνκπιεξ ηξνρσλ κεησηεξα  

210,00 
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251 αιιαγε θνπδηλεηνπ  

160,00 
252 αιιαγε θνρπιηνπ  

570,00 
253 αιιαγε θξεκαζηξαο αλπςσηηθνπ  

568,00 
254 αιιαγε θξεκαζηξαο εκηξπκ/λνπ  

217,00 
255 αιιαγε θξεκαζηξαο κε γιηζηξεο  

37,00 
256 αιιαγε θξνππνλ  

50,00 
257 αιιαγε θηεληνπ  

185,00 
258 αιιαγε ιαδηνπ  

20,00 
259 αιιαγε ιαδηνπ πδξ.θπθισκ. ζκα  

262,00 
260 αιιαγε ιακαξηλαο ιαζηηρνπ  

390,00 
261 αιιαγε ιαζπσηεξα  

68,00 
262 αιιαγε ιαζηηρνπ εηζαγσγεο  

115,00 
263 αιιαγε ιαζηηρνπ κπαξαο αλπςσηηθνπ  

64,00 
264 αιιαγε ιαζηηρνπ ζθειεηνπ  

32,00 
265 αιιαγε ιεβηε ρεηξηζηεξηνπ  

32,00 
266 αιιαγε καραηξηνπ πξεζζαο  

828,00 
267 αιιαγε κεησηε  

510,00 
268 αιιαγε κεξσλ ηπκπαλνπ  

1435,00 
269 αιιαγε κεηαιιαθηε  

132,00 
270 αιιαγε κηδαο  

115,00 
271 αιιαγε κηζνπ εκπξ.ηκεκ.ζθει.  

890,00 
272 αιιαγε κηζνπ ηπκπαλνπ  

1595,00 
273 αιιαγε κνληηνξ  

46,00 
274 αιιαγε κπαξαο αλπςσηηθνπ  

132,00 
275 αιιαγε κπαξαο εκβ. ξανπινπ ζηαζεξ/ζεο amplirol  

435,00 
276 αιιαγε κπαξαο ζνπζησλ  

435,00 
277 αιιαγε κπαξαο ηηκνληνπ  

435,00 
278 αιιαγε κπνπηνλ  

5,00 
279 αιιαγε κπνπηνλ ειεθηξ.ρεηξηζη.  

50,00 
280 αιιαγε κπνπηνληεξαο  

90,00 
281 αιιαγε κπξαηζoy αλπς.κεραλ.  

138,00 
282 αιιαγε ληηδαο θιηζεσο αλπςση.  

66,00 
283 αιιαγε ληηδαο ηειερεηξηζκνπ  

66,00 
284 αιιαγε μπζηξαο θνξεηνπ ζκα  

338,00 
285 αιιαγε νδεγνπ πξνσζεηεξα  

372,00 
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286 αιιαγε νδεγσλ παησκαηνο  

1550,00 
287 αιιαγε νισλ ησλ θηιηξσλ  

450,00 
288 αιιαγε νξζνζηαηε πξνσζεη.  

349,00 
289 αιιαγε νπξαλνπ container  

2142,00 
290 αιιαγε νπξαλνπ πξεζζαο  

1425,00 
291 αιιαγε παησκαηνο container  

2142,00 
292 αιιαγε παησκαηνο πξεζζαο  

2055,00 
293 αιιαγε πεικαησλ αλπςσηηθνπ  

152,00 
294 αιιαγε πεηαινπ θσηνθπηηαξνπ  

245,00 
295 αιιαγε πεληνπ  

48,00 
296 αιιαγε πη θαδελαο  

795,00 
297 αιιαγε πη νδεγσλ πξνσζεηεξα  

475,00 
298 αιιαγε πη νιηζζεζεο γιηζηξαο  

165,00 
299 αιιαγε πηεδνζηαηε  

132,00 
300 αιιαγε πηλαθα container  

420,00 
301 αιιαγε πηζηνιηνπ  

89,00 
302 αιιαγε πιαηλνπ ζθαθεο  

675,00 
303 αιιαγε πιαηλνπ ηξαβεξζαο  

574,00 
304 αιιαγε πιαηλσλ θαπαθ.εκβ.πνξη.  

258,00 
305 αιιαγε πιαηλσλ ζσκαηνο  

1855,00 
306 αιιαγε πιαθαθηνπ αληιηαο  

114,00 
307 αιιαγε πιαθεηαο  

70,00 
308 αιιαγε πιαηεο θνξεηνπ  

640,00 
309 αιιαγε πιαησ  

485,00 
310 αιιαγε πνδαξηθνπ  

522,00 
311 αιιαγε πνδηαο  

258,00 
312 αιιαγε πνξηαθη  

160,00 
313 αιιαγε πνξηαθη container  

264,00 
314 αιιαγε πνξηαθη container ζκα  

264,00 
315 αιιαγε πνξηαθη θνξη.πξεζζαο  

310,00 
316 αιιαγε πνξηαο  

1035,00 
317 αιιαγε πνξηαο container  

442,00 
318 αιιαγε πξηδαο  

135,00 
319 αιιαγε πξνβνιεα  

24,00 
320 αιιαγε πξνεθη.ζε γαληδ.κπξαηο.  

100,00 
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321 αιιαγε πξνσζεηεξα  

828,00 
322 αιιαγε ππξξνπ  

34,00 
323 αιιαγε ππξξνπ εκβ.ξανπινπ ζκα  

40,00 
324 αιιαγε ππξξνπ ξανπι.θπι.θνξ.  

88,00 
325 αιιαγε ππξξσλ ζπκπι. container  

265,00 
326 αιιαγε ξανπινπ  

168,00 
327 αιιαγε ξανπινπ container  

524,00 
328 αιιαγε ξανπινπ θπι.θνξεηνπ ζκα  

570,00 
329 αιιαγε ξανπινπ παιαληδαο  

258,00 
330 αιιαγε ξανπινθσιηαο  

258,00 
331 αιιαγε ξανπισλ θπι.θνξεηνπ ζκα  

705,00 
332 αιιαγε ξεγνπιαηνξνπ ακπξαγηαδ  

60,00 
333 αιιαγε ξεγνπιαηνξνπ κπξαηζνπ  

260,00 
334 αιιαγε ξειε  

20,00 
335 αιιαγε ξνπιεκ.& γξαλαδ.κεησηε  

1132,00 
336 αιιαγε ξνπιεκαλ & ζηεγαλ. ηξνρ.  

165,00 
337 αιιαγε ξνπιεκαλ αθξνπ εκβ.θνξ.  

165,00 
338 αιιαγε ξνπιεκαλ αλπςσηηθνπ  

38,00 
339 αιιαγε ξνπιεκαλ θαβαιεηνπ  

388,00 
340 αιιαγε ξνπιεκαλ καραηξηνπ  

165,00 
341 αιιαγε ξνπιεκαλ πιαησ  

265,00 
342 αιιαγε ξνπιεκαλ πνξηαο εκηξπκ/  

220,00 
343 αιιαγε ξνπιεκαλ πξεζζαο  

514,00 
344 αιιαγε ξνπιεκαλ ξανπινπ  

100,00 
345 αιιαγε ξπζκηζηε  

196,00 
346 αιιαγε ζαζκαλ  

388,00 
347 αιιαγε ζηδεξνζσιελα  

47,00 
348 αιιαγε ζθαινπαηηνπ 168,00 

349 αιιαγε ζθαθεο κπινπ 262,00 

350 αιιαγε ζθαθεο πξεζζαο 642,00 

351 αιιαγε ζθειεηνπ 695,00 

352 αιιαγε ζηαπξνπ 30,00 

353 αιιαγε ζηεγαλσλ 138,00 

354 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. αλπς.container 138,00 

355 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. αλπςση. 35,00 
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356 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. αζθαιηζεο container 166,00 

357 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. γαληδνπ amplirol 178,00 

358 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. θηεληνπ  

34,00 
359 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. καραηξ.  

100,00 
360 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. πνξηαο  

35,00 
361 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. πξνσζ.  

262,00 
362 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. ζπγθξ.container  

136,00 
363 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. ηει. εκηξπκ/λνπ  

525,00 
364 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι. θνξεηνπ  

100,00 
365 αιιαγε ζηεγαλσλ εκβνι.γαληδνπ  

48,00 
366 αιιαγε ζηεγαλσλ πδξ.εκβ.πνξηαο  

262,00 
367 αιιαγε ζηεγαλσλ πδξαπι.θηλεη.  

388,00 
368 αιιαγε ζηεγαλσλ ρεηξ.θνξη.-εθθ  

135,00 
369 αιιαγε ζηεθαλεο θπιηο.ηπκπαλνπ  

1600,00 
370 αιιαγε ζηνηρεηνπ θηιηξνπ εηζαγ  

20,00 
371 αιιαγε ζηνπ ζνπζηαο  

178,00 
372 αιιαγε ζπξκαηνζρνηλνπ  

312,00 
373 αιιαγε ζπξνκ.πνξηαο εκηξπκ/λνπ  

910,00 
374 αιιαγε ζπζη. γαληδνπ αζθαιηζεο container  

695,00 
375 αιιαγε ζπζη.ειεγρνπ ζπκπηεζηε  

3895,00 
376 αιιαγε ζσιελα πνιπακηδηνπ  

20,00 
377 αιιαγε ζσκαηνο  

2590,00 
378 αιιαγε ηαθαθη γιηζηξαο πξνσζεη  

139,00 
379 αιιαγε ηαθαθη γιηζηξαο θνξεηνπ  

139,00 
380 αιιαγε ηαθαθη γιηζηξαο θνξεηνπ εκηξπκ/λνπ  

139,00 
381 αιιαγε ηαθνπ βαιβηδαο  

180,00 
382 αιιαγε ηαρπζπλδεζκσλ  

48,00 
383 αιιαγε ηεξκαηηθνπ δηαθνπηε  

165,00 
384 αιιαγε ηδαβεηηαο  

472,00 
385 αιιαγε ηκεκ. θαζξεπηε ζθειεηνπ  

865,00 
386 αιιαγε ηκεκ. νξνθεο  

733,00 
387 αιιαγε ηκεκ. ηξαβεξζαο ζσκαηνο  

1290,00 
388 αιιαγε ηκεκαηνο πνξηαο  

825,00 
389 αιιαγε ηκεκαηνο ζθαθεο  

560,00 
390 αιιαγε ηκεκαηνο ζσκαηνο  

1550,00 
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391 αιιαγε ηκεκαηνο ςεπδνπι.  

575,00 
392 αιιαγε ηνπκπν εκβνινπ  

385,00 
393 αιιαγε ηξoxoy container  

160,00 
394 αιιαγε ηξαβεξζαο πνξηαο  

258,00 
395 αιιαγε ηξαβεξζαο ζθαθεο  

420,00 
396 αιιαγε ηξαβεξζαο ζσκαηνο container  

930,00 
397 αιιαγε ηζηκνπραο ζηεγ.ξνπι.  

49,00 
398 αιιαγε ηζηκνπρσλ ξανπινπ  

49,00 
399 αιιαγε ηπκπαλνπ  

1110,00 
400 αιιαγε πδξ. ειεθηξνβαιβηδαο  

160,00 
401 αιιαγε πδξ. θπθι.πνδαξηθσλ  

133,00 
402 αιιαγε πδξ. θπθισκαηνο αληιηαο  

522,00 
403 αιιαγε πδξαπιηθεο αληιηαο  

385,00 
404 αιιαγε πδξαπιηθνπ θηλεηεξα  

480,00 
405 αιιαγε θαλνπ  

20,00 
406 αιιαγε θαξνπ  

25,00 
407 αιιαγε θηιηξνπ  

38,00 
408 αιιαγε θηιηξνπ norba  

70,00 
409 αιιαγε θηιηξνπ επηζηξ. ζκα  

162,00 
410 αιιαγε θηο  

81,00 
411 αιιαγε θιαληδαο  

49,00 
412 αιιαγε θνξεηνπ  

1588,00 
413 αιιαγε θηεξνπ  

110,00 
414 αιιαγε θπιινπ αινπκηληνπ  

312,00 
415 αιιαγε θπζζνπλαθη αεξνο  

93,00 
416 αιιαγε ρεηξηζηεξηνπ  

275,00 
417 αιιαγε ρεξνπιη εξγαησλ  

25,00 
418 αιιαγε ρσληνπ  

29,00 
419 αιιαγε ςεπδνπιαηζηνπ  

1720,00 
420 αιιαγε ςπθηξνζεθεο  

45,00 
421 απνζπλ.-επαλ. ειεθη. θηλ. πξεζζαο  

2575,00 
422 απνζπλδ.-επαλ. αλαζηνιεα ειαη.  

55,00 
423 απνζπλδ.-επαλ. αλαηξ. θηβση.  

135,00 
424 απνζπλδ.-επαλ. αληιηαο  

135,00 
425 απνζπλδ.-επαλ. αληιηαο πιπζηηθ  

135,00 
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426 απνζπλδ.-επαλ. αλπςση. κεραλ  

388,00 
427 απνζπλδ.-επαλ. αμνλα αλπςση  

135,00 
428 απνζπλδ.-επαλ. αμνλα κεηαδ.  

195,00 
429 απνζπλδ.-επαλ. βαζεο ξανπινπ ει  

565,00 
430 απνζπλδ.-επαλ. βξαρηνλα αλπς.  

135,00 
431 απνζπλδ.-επαλ. δειηα  

198,00 
432 απνζπλδ.-επαλ. δνρεηνπ ιαδηνπ  

100,00 
433 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. αλαηξ  

268,00 
434 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. αλπς. cont  

298,00 
435 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. αλπς. container  

268,00 
436 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. βεινληνπ  

268,00 
437 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. γαληδνπ  

70,00 
438 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. γαληδνπ amplirol  

268,00 
439 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. θηεληνπ  

35,00 
440 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. καραηξηνπ  

165,00 
441 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. πεξηζηξ.  

135,00 
442 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. πνξηαο  

198,00 
443 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. πξνσζ  

420,00 
444 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. ξανπινπ ζηαζεξ/ζεο amplirol  

268,00 
445 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. ζπγθ. container  

440,00 
446 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. ηει. εκηξπκ/λνπ  

482,00 
447 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. θνξεηνπ  

258,00 
448 απνζπλδ.-επαλ. ειεθηξ.κνηεξ  

69,00 
449 απνζπλδ.-επαλ. θαβαιεηνπ  

258,00 
450 απνζπλδ.-επαλ. θξεκαζηξαο  

198,00 
451 απνζπλδ.-επαλ. καραηξηνπ  

798,00 
452 απνζπλδ.-επαλ. κεησηε  

390,00 
453 απνζπλδ.-επαλ. κπξαηζνπ αλπς.  

165,00 
454 απνζπλδ.-επαλ. παιαληδαο  

262,00 
455 απνζπλδ.-επαλ. πεληαι  

180,00 
456 απνζπλδ.-επαλ. πεηαινπ  

385,00 
457 απνζπλδ.-επαλ. πνξηαο  

710,00 
458 απνζπλδ.-επαλ. πνξηαο θηβσηακ.  

325,00 
459 απνζπλδ.-επαλ. πξεζζαο ζκα  

2140,00 
460 απνζπλδ.-επαλ. πξνσζεηεξα  

798,00 
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461 απνζπλδ.-επαλ. ξανπινπ  

295,00 
462 απνζπλδ.-επαλ. ξανπινπ παιαληδαο  

68,00 
463 απνζπλδ.-επαλ. ξανπισλ θνξεηνπ  

695,00 
464 απνζπλδ.-επαλ. ξνπιεκαλ παιαληδαο  

198,00 
465 απνζπλδ.-επαλ. ζαζκαλ  

198,00 
466 απνζπλδ.-επαλ. ζθειεηνπ  

475,00 
467 απνζπλδ.-επαλ. ηειερεηξ/ξηνπ  

196,00 
468 απνζπλδ.-επαλ. πδξαπι. αληιηαο  

388,00 
469 απνζπλδ.-επαλ. πδξαπι.θηλεηεξα  

482,00 
470 απνζπλδ.-επαλ. ππεξθαηαζθεπεο  

1140,00 
471 απνζπλδ.-επαλ. θνξεηνπ  

880,00 
472 απνζπλδ.-επαλ. θνξεηνπ ζπκπηεο  

1300,00 
473 απνζπλδ.-επαλ. ρεηξηζηεξηνπ  

240,00 
474 απνζπλδ.-κεηαη.- επαλ. γαληδσλ  

388,00 
475 απνζπλδεζε παιαηαο ππεξθαηαζθ.  

1428,00 
476 απνζπλδεζε πιπζηηθνπ  

478,00 
477 γεληθν service θηλεηεξα hatz  

695,00 
478 ειεγρνο & ξπζκηζε θσηνθπηηαξνπ  

100,00 
479 ειεγρνο αλπςσηηθνπ κεραληζκνπ  

68,00 
480 ειεγρνο γαληδσλ αζθαιηζεο πνξηαο  

65,00 
481 ειεγρνο δηαξξνσλ  

68,00 
482 ειεγρνο εκβνισλ πνξηαο  

68,00 
483 ειεγρνο ειεθηξηθνπ θπθισκαηνο  

68,00 
484 ειεγρνο θνκπξεζεξ  

94,00 
485 ειεγρνο ιεηηνπξγ.ζπκπηεζηε ζκα  

525,00 
486 ειεγρνο πηεζεσλ  

68,00 
487 ειεγρνο πηεζεσλ ζκα  

525,00 
488 ειεγρνο πηεζεσο εκβνι. γαληδνπ  

50,00 
489 ειεγρνο ξανπισλ  

100,00 
490 ειεγρνο ζαζκαλ  

94,00 
491 ειεγρνο πδξαπι. αληιηαο  

46,00 
492 ειεγρνο πδξαπι. θηλεηεξα  

68,00 
493 ειεγρνο πδξαπι. ρεηξηζηεξηνπ  

68,00 
494 ειεγρνο πδξαπιηθνο ο.κ.α.  

1245,00 
495 ειεγρνο ςεπδνπιαηζηνπ  

440,00 
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496 εληζρπζε αλπςσηηθνπ κεραληζκνπ  

65,00 
497 εληζρπζε αξζξσζεσλ πνξηαο  

388,00 
498 εληζρπζε αξζξσζεο εκβνι.πνξηαο  

135,00 
499 εληζρπζε αξζξσζεο εκβνινπ πξνσζ.  

363,00 
500 εληζρπζε αξζξσζεο εκβνινπ θνξεηνπ  

585,00 
501 εληζρπζε βαζεο ειαηεξ.ζσκ.πξεζζαο  

68,00 
502 εληζρπζε βαζεο εκβνινπ θνξεηνπ  

285,00 
503 εληζρπζε βαζεο ππξξνπ ηπκπαλνπ  

135,00 
504 εληζρπζε βαζεο ζηεξημεο πνξηαο  

254,00 
505 εληζρπζε βξαρηνλσλ αλπς.κεραλ.  

135,00 
506 εληζρπζε γεθπξαο  

675,00 
507 εληζρπζε δειηα  

488,00 
508 εληζρπζε δεμακελεο λεξνπ  

68,00 
509 εληζρπζε εκπξνζζ.γεθ.ςεπδνπι.  

488,00 
510 εληζρπζε εζσηεξηθνπ ηπκπαλνπ  

805,00 
511 εληζρπζε θνισλαο αλπςσηηθνπ  

420,00 
512 εληζρπζε θνισλαο ζσκαηνο  

525,00 
513 εληζρπζε θνισλσλ πνξηαο  

220,00 
514 εληζρπζε θνρπιηνπ  

488,00 
515 εληζρπζε θξεκαζηξαο αλπςσηηθνπ  

492,00 
516 εληζρπζε καζηθ ηπκπαλνπ  

385,00 
517 εληζρπζε καραηξηνπ  

580,00 
518 εληζρπζε νδεγσλ πξνσζεηεξα  

368,00 
519 εληζρπζε νξζνζηαηε  

765,00 
520 εληζρπζε νξνθεο ζσκαη.πξεζζαο  

588,00 
521 εληζρπζε παησκαηνο  

930,00 
522 εληζρπζε πεηαινπ  

388,00 
523 εληζρπζε πη θαδελαο  

688,00 
524 εληζρπζε πιαηλ. ζθαθεο πξεζζαο  

388,00 
525 εληζρπζε πιαηλσλ ζθαθεο  

325,00 
526 εληζρπζε πιαηζηνπ  

1558,00 
527 εληζρπζε πιαηεο θνξεηνπ  

2185,00 
528 εληζρπζε πνδηαο  

68,00 
529 εληζρπζε πνξηαο  

198,00 
530 εληζρπζε πξνσζεηεξα  

785,00 
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531 εληζρπζε ππξξσλ ζπκπιεμεο container  

695,00 
532 εληζρπζε ξανπινθνξνπ βαζεο  

781,00 
533 εληζρπζε ξανπινθσιηαο  

730,00 
534 εληζρπζε ζαζζη container  

1310,00 
535 εληζρπζε ζθαθεο  

642,00 
536 εληζρπζε ζσκαηνο πξεζζαο  

895,00 
537 εληζρπζε ηδαβεηαο  

215,00 
538 εληζρπζε ηξαβεξζαο πνξηαο  

574,00 
539 εληζρπζε ηξαβεξζαο ζθαθεο  

884,00 
540 εληζρπζε ηπκπαλνπ  

1045,00 
541 εληζρπζε θνξεηνπ container  

272,00 
542 εληζρπζε θνξεηνπ ο.κ.α.  

5790,00 
543 εληζρπζε θηεξνπ  

68,00 
544 εληζρπζε θσιηαο γαληδνπ  

135,00 
545 εληζρπζε ςεπδνπιαηζηνπ  

198,00 
546 εληζρπζε ςεπδνπιαηζηνπ amplirol  

1558,00 
547 εληζρπζε-επζ/ζε γαληδνπ amplirol  

440,00 
548 εληζρπζε-ζπγθνι.πιαηεο θνξεηνπ  

1310,00 
549 επαλαηνπνζεηεζε πξεζζαο ζκα  

3630,00 
550 επηβξαρπλζε πιαηζηνπ  

1625,00 
551 επηζθeyh (ηνξληξ.-γεκ.) αμνλ.ξανπισλ  

265,00 
552 επηζθεπε αλπςσηηθνπ κεραληζκνπ  

878,00 
553 επηζθεπε αμνλα κεηαδνζεο θηλεζhο  

216,00 
554 επηζθεπε αξζξσζεο  

320,00 
555 επηζθεπε βαζεσλ ηξνρσλ container  

528,00 
556 επηζθεπε βαζεο εκβνινπ θνξεηνπ  

395,00 
557 επηζθεπε βαζεο ξανπινπ ειμεο  

440,00 
558 επηζθεπε βξαρηνλα ζπγθξ.container  

584,00 
559 επηζθεπε γαληδνπ ειμεο cont.  

2180,00 
560 επηζθεπε δειηα  

135,00 
561 επηζθεπε δηαξξνεο εκβνι.καραηξηνπ  

170,00 
562 επηζθεπε δηαξξνεο ιαζηηρ.εηζαγσγεο  

68,00 
563 επηζθεπε δηαξξνσλ πδξαπι. αληιηαο  

392,00 
564 επηζθεπε δηαξξνσλ πδξαπι. θπθισκαηνο  

392,00 
565 επηζθεπε δηζθνπ  

220,00 
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566 επηζθεπε δνρεηνπ ιαδηνπ  

100,00 
567 επηζθεπε εκβνινπ αλαηξ.  

533,00 
568 επηζθεπε εκβνινπ αλπς. container  

268,00 
569 επηζθεπε εκβνινπ αλπςσηηθνπ  

68,00 
570 επηζθεπε εκβνινπ αζθαιηζεο container  

438,00 
571 επηζθεπε εκβνινπ βεινληνπ  

268,00 
572 επηζθεπε εκβνινπ γαληδνπ  

265,00 
573 επηζθεπε εκβνινπ θνπβνπθιηνπ  

268,00 
574 επηζθεπε εκβνινπ καραηξηνπ  

584,00 
575 επηζθεπε εκβνινπ πεξηζηξνθεο  

438,00 
576 επηζθεπε εκβνινπ πνξηαο  

267,00 
577 επηζθεπε εκβνινπ πξνσζεηεξα  

800,00 
578 επηζθεπε εκβνινπ ξανπινπ ζηαζεξ/ζεο amplirol  

178,00 
579 επηζθεπε εκβνινπ θνξεηνπ  

325,00 
580 επηζθεπε εκβνινπ ρηεληνπ  

135,00 
581 επηζθεπε ειεθηξηθνπ θπθισκαηνο  

168,00 
582 επηζθεπε ζειεηαο ειμεο container  

438,00 
583 επηζθεπε θνληξαο δηαθνξηθνπ  

87,00 
584 επηζθεπε θπθι.απη.ιηπαλζεο  

135,00 
585 επηζθεπε καραηξηνπ  

1320,00 
586 επηζθεπε κπξαηζσλ αλπςσηηθνπ  

268,00 
587 επηζθεπε νδεγνπ γιηζηξσλ  

1260,00 
588 επηζθεπε νδεγσλ πξνζεγγηζεο container  

1050,00 
589 επηζθεπε νπξαλνπ container  

938,00 
590 επηζθεπε παησκαηνο  

1320,00 
591 επηζθεπε πεληαι  

368,00 
592 επηζθεπε πιαηζηνπ container  

780,00 
593 επηζθεπε πνδηαο  

165,00 
594 επηζθεπε πνξηαθη (παλσ) εκηξπκ/λνπ  

570,00 
595 επηζθεπε πνξηαο νρεκαηνο  

875,00 
596 επηζθεπε πξνσζεηεξα  

1560,00 
597 επηζθεπε ξανπινπ  

165,00 
598 επηζθεπε ξανπινθσιηαο  

265,00 
599 επηζθεπε ζαζκαλ  

295,00 
600 επηζθεπε ζθαινπαηηνπ  

108,00 
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601 επηζθεπε ζθαθεο ππνδ. απνξ/ησλ  

258,00 
602 επηζθεπε ζθειεηνπ  

575,00 
603 επηζθεπε ζηεξ.ζηεθ.θπι.ηπκπαλ.  

575,00 
604 επηζθεπε ζπζη. αζθαι. πνξηαο  

610,00 
605 επηζθεπε ζπζη. απηνκ. ιηπαλζεο  

435,00 
606 επηζθεπε ηειερεηξηζηεξηνπ  

118,00 
607 επηζθεπε πδξαπιηθεο αληιηαο  

295,00 
608 επηζθεπε πδξαπιηθνπ θηλεηεξα  

325,00 
609 επηζθεπε πδξαπιηθνπ θπθισκαηνο  

195,00 
610 επηζθεπε θνξεηνπ  

798,00 
611 επηζθεπε θνξεηνπ ζκα  

2585,00 
612 επηζθεπε ρεηξηζηεξηνπ  

165,00 
613 επζπγξ/ζε αλπς.κεραλ.  

480,00 
614 επζπγξ/ζε αμνλα αλπςσηηθνπ  

258,00 
615 επζπγξ/ζε αξζξ.αζθαι.πνξηαο πξ  

436,00 
616 επζπγξ/ζε αξζξ.εκβνινπ αλπς.  

68,00 
617 επζπγξ/ζε αξζξσζεσλ πνξηαο πξεζζα  

1045,00 
618 επζπγξ/ζε αξζξσζεο ζσκαηνο  

265,00 
619 επζπγξ/ζε αζθαιεησλ ηδαβεηα  

160,00 
620 επζπγξ/ζε βαζεσλ θηλεηεξα  

65,00 
621 επζπγξ/ζε βαζεσλ ζπγθξ.ζνπζησλ  

265,00 
622 επζπγξ/ζε βαζεο πιαηεο θνξεηνπ  

512,00 
623 επζπγξ/ζε βαζεο ξανπινπ ζηαζεξ/ζεο amplirol  

524,00 
624 επζπγξ/ζε βξαρηνλσλ αλπςσηηθνπ  

100,00 
625 επζπγξ/ζε γαληδνπ ειμεο cont.  

502,00 
626 επζπγξ/ζε γαληδνπ πξεζζαο ζκα  

868,00 
627 επζπγξ/ζε γαληδσλ πνξηαο container  

438,00 
628 επζπγξ/ζε γσληαο ηπκπαλνπ  

265,00 
629 επζπγξ/ζε ειηθσζεσλ ηπκπαλνπ  

512,00 
630 επζπγξ/ζε θξεκαζηξαο  

68,00 
631 επζπγξ/ζε καζηθ  

265,00 
632 επζπγξ/ζε κπξαηζσλ αλπςσηηθνπ  

33,00 
633 επζπγξ/ζε νδεγνπ κηθξεο πνξηαο container  

650,00 
634 επζπγξ/ζε νδεγσλ πξνσζεηεξα  

372,00 
635 επζπγξ/ζε πιαηλνπ αςηδαο  

442,00 
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636 επζπγξ/ζε πιαηζηνπ container  

575,00 
637 επζπγξ/ζε πνδηαο  

68,00 
638 επζπγξ/ζε πνξηαθη (επαλσ) εκηξπκνπιθνπκελνπ  

885,00 
639 επζπγξ/ζε πνξηαο  

183,00 
640 επζπγξ/ζε πνξηαο container  

625,00 
641 επζπγξ/ζε πνξηαο αλαηξνπεο  

100,00 
642 επζπγξ/ζε ππξξσλ ζπκπιεμεο container  

528,00 
643 επζπγξ/ζε ζαζζη  

570,00 
644 επζπγξ/ζε ζθαινπαηηνπ  

33,00 
645 επζπγξ/ζε ζσκαηνο  

1565,00 
646 επζπγξ/ζε θσιηαο γαληδνπ  

178,00 
647 επζπγξ/ζε ρηεληνπ αλπςσηηθνπ  

198,00 
648 επζπγξ/ζε-εληζρ.βαο.ζηεξ.αληι  

260,00 
649 επζπγξ/ζε-εληζρ.γεθπξ.ζαζζη  

260,00 
650 επζπγξ/ζε-εληζρ.θεληξ.δνθ.ζσκ.  

800,00 
651 επζπγξ/ζε-εληζρ.ξανπινθ.βαζεσο  

582,00 
652 επζπγξ/ζε-εληζρ.ςεπδ.& ξανπι  

582,00 
653 επζπγξ/ζε-εληζρπζε πιαηλσλ  

522,00 
654 επζπγξ/ζε-ηνξληξηζκα ζηεθ.θπι.ηπκ  

1740,00 
655 ειεθηξνινγηθεο εξγαζηεο ζκα  

522,00 
656 ειεθηξνινγηθε ζπλδεζε πνξηαο  

100,00 
657 θαζαξηζκνο βαιβηδσλ  

92,00 
658 θαζαξηζκνο ξανπισλ θνξεηνπ ζκα  

782,00 
659 ιηπαλζε θηλνπκελσλ κεξσλ  

45,00 
660 ιηπαλζε πξεζζαο ζκα  

94,00 
661 κεηαηξνπε βαζεσο αληιηαο  

148,00 
662 ξεγνπιαξηζκα αλπςσηηθνπ κεραλ.  

82,00 
663 ξεγνπιαξηζκα ξανπισλ  

100,00 
664 ξεγνπιαξηζκα πδξαπι. θηλεηεξα  

68,00 
665 ξπζκηζε αλπςσηηθνπ κεραληζκνπ  

64,00 
666 ξπζκηζε κπξαηζσλ αλπςσηηθνπ  

46,00 
667 ξπζκηζε πηεζεσλ  

33,00 
668 ξπζκηζε πνξηαο  

46,00 
669 ξπζκηζε ξανπισλ  

96,00 
670 ξπζκηζε ζθαινπαηηνπ  

55,00 
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671 ξπζκηζε πδξ.θηλεηεξα  

46,00 
672 ζηεγαλ.ιεθαλεο ππνδνρεο απνξξ.  

68,00 
673 ζηεξημε βαζεσλ δειηα  

165,00 
674 ζπγθνιιεζε αθξνπ θνξεηνπ  

522,00 
675 ζπγθνιιεζε αλαζηνιεσλ ζσκαηνο  

86,00 
676 ζπγθνιιεζε αλπςσηηθνπ  

46,00 
677 ζπγθνιιεζε αμνλα αλπςσηηθνπ  

390,00 
678 ζπγθνιιεζε αμνλα αξζξ.βξαρ.αλπ  

535,00 
679 ζπγθνιιεζε αξζξ.εκβνι.αλπς.  

100,00 
680 ζπγθνιιεζε αξζξ.εκβνινπ πνξηαο  

121,00 
681 ζπγθνιιεζε αξζξ.εκπξ.θαβαιεηνπ  

170,00 
682 ζπγθνιιεζε αξζξσζεο εκβ. θνξεηνπ  

320,00 
683 ζπγθνιιεζε αξζξσζεο πνξηαο  

110,00 
684 ζπγθνιιεζε βαζεο ειαηεξ.ζσκαη.  

81,00 
685 ζπγθνιιεζε βαζεο εκβνινπ αλπς.  

136,00 
686 ζπγθνιιεζε βαζεο ζηεθαλεο θπι.  

485,00 
687 ζπγθνιιεζε βαζεο ζηεξ. θηεξνπ  

165,00 
688 ζπγθνιιεζε βαζεο πδξ.αληιηαο  

295,00 
689 ζπγθνιιεζε βαζεο πδξ.θηλεηεξα  

135,00 
690 ζπγθνιιεζε βαζεο ρεηξηζηεξηνπ  

68,00 
691 ζπγθνιιεζε βξαρηνλα ζπγθ.container  

295,00 
692 ζπγθνιιεζε γεθπξαο  

625,00 
693 ζπγθνιιεζε δειηα  

135,00 
694 ζπγθνιιεζε δνρεηνπ ιαδηνπ  

135,00 
695 ζπγθνιιεζε ειαζκαηνο θσηνθπηη.  

68,00 
696 ζπγθνιιεζε εκβνινπ καραηξηνπ  

93,00 
697 ζπγθνιιεζε εκβνινπ θνξεηνπ  

93,00 
698 ζπγθνιιεζε -εληζρ.βαζεο κηθξ.ξανπινπ  

46,00 
699 ζπγθνιιεζε θεληξ.ηκεκ.πξνσζεη.  

485,00 
700 ζπγθνιιεζε θνισλαο αλπςσηηθνπ  

532,00 
701 ζπγθνιιεζε θνισλαο ζσκαηνο  

436,00 
702 ζπγθνιιεζε θνισλσλ πνξηαο  

135,00 
703 ζπγθνιιεζε θνρπιηνπ  

135,00 
704 ζπγθνιιεζε θξεκαζηξαο καραηξηνπ  

167,00 
705 ζπγθνιιεζε θηεληνπ  

100,00 
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706 ζπγθνιιεζε ιακσλ ζηεξημ. καζηθ  

582,00 
707 ζπγθνιιεζε καζηθ  

758,00 
708 ζπγθνιιεζε καραηξηνπ  

512,00 
709 ζπγθνιιεζε κπξαηζσλ αλπςσηηθνπ  

92,00 
710 ζπγθνιιεζε νξζνζηαηε  

438,00 
711 ζπγθνιιεζε παησκαηνο  

100,00 
712 ζπγθνιιεζε πεικαησλ ζηεξ.container  

438,00 
713 ζπγθνιιεζε πεηαινπ  

515,00 
714 ζπγθνιιεζε πιαηζηνπ  

680,00 
715 ζπγθνιιεζε πνδηαο  

93,00 
716 ζπγθνιιεζε πνξηαο  

390,00 
717 ζπγθνιιεζε πνξηαο αλαηξνπεο  

165,00 
718 ζπγθνιιεζε πξνσζεηεξα  

388,00 
719 ζπγθνιιεζε ξανπινθσιηαο  

215,00 
720 ζπγθνιιεζε ζθαινπαηηνπ  

14,00 
721 ζπγθνιιεζε ζθαθεο  

68,00 
722 ζπγθνιιεζε ζηεθαλεο θπιηζεσο  

770,00 
723 ζπγθνιιεζε ζσκαηνο  

868,00 
724 ζπγθνιιεζε ηξαβεξζαο  

266,00 
725 ζπγθνιιεζε ηπκπαλνπ  

670,00 
726 ζπγθνιιεζε θηεξσλ  

45,00 
727 ζπγθνιιεζε ςεπδνπιαηζηνπ  

135,00 
728 ζπγθνιιεζε-ζηεξημε ιαζηηρνπ  

135,00 
729 ζπζθημε ξανπισλ  

262,00 
730 ηνπνζεηεζε inventer  

880,00 
731 ηνπνζεηεζε αλπςσηηθνπ κεραληζκνπ  

2155,00 
732 ηνπνζεηεζε γιηζηξσλ θαδσλ  

673,00 
733 ηνπνζεηεζε ειεγθηε πξνγξ/ηνο  

1880,00 
734 ηνπνζεηεζε καζθαο θνξεηνπ  

474,00 
735 ηνπνζεηεζε κπνπη/ξαο ρναλεο  

38,00 
736 ηνπνζεηεζε πιαηλσλ κπαξσλ  

1320,00 
737 ηνπνζεηεζε πδξαπιηθνπ θπθισκαηνο  

1745,00 
738 ηνπνζεηεζε πδξαπιηθσλ πνδαξηθσλ  

985,00 
739 ηνξληξηζκα-γεκηζκα αμνλα παιαληδαο  

33,00 
740 ηνξληξηζκα-γεκηζκα ξανπινπ  

245,00 
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741 ηνξληξηζκα-θεληξαξηζκα ηπκπαλνπ  

276,00 
742 αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ θνπβνπθιίνπ  

80,00 
743 αληηθαηαζηαζε κπνπθάιαο αλχςσζεο  

160,00 
744 έιεγρνο - αιιαγή πδξαπιηθήο αληιίαο αλχςσζεο  

120,00 
745 επηζθεπήο θαζηζκάησλ αέξνο  

160,00 
746 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο  

40,00 
747 δηαγλσζε αληιίαο adblue  

40,00 
748 αιιαγή μεξαληήξα αέξνο  

120,00 
749 αιιαγή ζθάζηξαο αέξνο  

80,00 
750 έιεγρνο - ξχζκηζε πεξηνξηζηή ηαρχηεηαο 

 

80,00 
751 ειεγρνο-ξπζκηζε πεξηνξηζηε ηαρπηεηαο 

 

160,00 
752 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 

 

120,00 
753 επηζθεπή ζπζηήκαηνο άξζξσζεο θακπίλαο ζην ζαζί  

200,00 
754 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο  

20,00 
755 αληηθαηάζηαζε κεηαηξνπέα 24v - 12v 20amh  

20,00 
 

ΝΚΑΓΑ Γ «Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ» 

Ξνζφ: 35.500,00 € 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 

Α/Α 
 

Ππληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ 
ΓΑΞΑΛΖ 

€ 

1 service 380,00 

2 service ππεξθαηαζθεπήο 292,00 

3 αιιαγε αθξνκπαξν 60,00 

4 αιιαγε αθξνκπαξνπ 40,00 

5 αιιαγε αληιηαο ζπκπιεθηε 60,00 

6 αιιαγε αληιηαο θξελσλ 36,00 

7 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εμσηεξηθνο) 30,00 

8 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εζσηεξηθνο 30,00 

9 αιιαγε βαιβηδαο θιαπεηνπ 36,00 

10 αιιαγε βεληνπδεο θξελνπ γιπζηξαο ηζαπαο 450,00 

11 αιιαγε γξπινπ ηδακηνπ 60,00 

12 αιιαγε δαρηπιηδησλ δηαθνξηθνπ 270,00 

13 αιιαγε εκπξνζζην ζππξαι εμαηκηζεο 40,00 

14 αιιαγε εμαηκηζε θνκπιε 150,00 

15 αιιαγε θαξβνπλα κηδαο (βηδσηα) 35,00 

16 αιιαγε θαξβνπλα κηδαο (θνιεηα) 45,00 

17 αιιαγε θαηαιπηε 60,00 

18 αιιαγε θνιιεηνπ παξκπξηδ 120,00 

19 αιιαγε καλεηαο ρεηξνθξελνπ 70,00 

20 αιιαγε καξθνπηζησλ 50,00 
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21 αιιαγε κεζαην θαδαλαθη εμαηκηζεο 40,00 

22 αιιαγε κπαξαο θεληξηθεο 60,00 

23 αιιαγε κπαξαο ηηκνληνπ 60,00 

24 αιιαγε κπαηαξηαο 5,00 

25 αιιαγε μεξαληεξα αεξνο 60,00 

26 αιιαγε παξκπξηδ & rh θηιηζηξηλη θνξησηε 120,00 

27 αιιαγε παξκπξηδ κε ιαζηηρν 110,00 

28 αιιαγε πηζσ θαδαλαθη εμαηκηζεο 40,00 

29 αιιαγε πξνθπιαθηεξα δηαηξνπκελνπ 80,00 

30 αιιαγε πξνθπιαθηεξα κνλνθνκαηνπ 70,00 

31 αιιαγε ξεγνπια δηαθνξηθνπ 45,00 

32 αιιαγε ξπζκηζε αθξνθπζησλ 16,00 

33 αιιαγε ζηαγσλεο,ξπζκηζε ρεηξνθξελνπ 75,00 

34 αιιαγε ζθαινπαηηνπ θακπηλαο 60,00 

35 αιιαγε ζθαζηξαο αεξνο 50,00 

36 αιιαγε ζππξαι εμαηκηζεο 40,00 

37 αιιαγε ζηεγαλσλ κπνπθαιαο 50,00 

38 αιιαγε ζσιελαο εμαηκηζεο θαηαθνξπθε 60,00 

39 αιιαγε ηακπνπξα πηζσ 50,00 

40 αιιαγε ηακπνπξα-ζηαγσλεο-θπιηλδξαθηα θξελσλ πηζσ 50,00 

41 αιιαγε ηνπξκπηλαο 180,00 

42 αιιαγε θεξκνπηη δηαθνξηθνπ, ειεγρνο αεξα 150,00 

43 αιιαγε θεξκνπηη εκπξνο-πηζσ 250,00 

44 αιιαγε θεξκνπηη εκπξνο-πηζσ, ηακπνπξα 220,00 

45 αιιαγε θεξκνπηη, ηακπνπξα, θπζνπλεο δηαθνξηθνπ 220,00 

46 αιιαγε θεξκνπηη, ηακπνπξα, θπζνπλεο εκπξνο 220,00 

47 αιιαγε θνπζθα εμαηκηζεο & βαζεηο 120,00 

48 αληηθαηάζηαζε µαξθνπηζηνχ 138,00 

49 αληηθαηάζηαζε µπινθ βαιβίδσλ λεξνχ 195,00 

50 αληηθαηάζηαζε αζθαιηζηηθνχ πηέζεσο λεξνχ 148,00 

51 αληηθαηάζηαζε βάθηξν πδξ. θπιίλδξ. αλχςσζεο θεθαιήο πιχζεο 338,00 
 

52 
αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο θαη πελίνπ ρεηξηζηεξίνπ µνηέξ αληιίαο 

πςειήο πίεζεο 

 
 

435,00 

53 αληηθαηαζηαζε ειεθηξνβαιβηδαο 50,00 

54 αληηθαηάζηαζε ειεθηξνβαιβίδαο αλπςσηηθνχ µηθξψλ θάδσλ 145,00 

55 αληηθαηάζηαζε θνπδηλέηνπ µπνπθάιαο 1νπ βξαρίνλα 248,00 

56 αληηθαηάζηαζε θνπδηλέησλ αηψξαο 148,00 

57 αληηθαηάζηαζε θπιίλδξνπ αέξνο ζπζηήµαηνο εμσηεξηθήο πιχζεο 440,00 

58 αληηθαηάζηαζε ιάζηηρνπ ζηεγαλνπνηήζεσο θαηαπαθηήο 145,00 

59 αληηθαηάζηαζε κεηαηξνπέα 24v - 12v 20amh 20,00 

60 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο 20,00 

61 αληηθαηάζηαζε πφξηαο ζαιάµνπ πιχζεο θάδσλ 240,00 
 

62 
αληηθαηάζηαζε ξπζµηζηηθψλ βαιβίδσλ αλπςσηηθνχ θαη πφξηαο 
πιπληεξίνπ 

 
 

195,00 
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63 αληηθαηάζηαζε πδξαπιηθνχ µπινθ βαιβίδσλ λεξνχ µε λένπ ηχπνπ 380,00 

64 αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πδξαπιηθνχ 148,00 

65 αληηθαηάζηαζε ρεηξηζηεξίνπ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζαιάµνπ πιχζεο 195,00 

66 απιφ servis αλπςσηηθνχ (βάζεο – θνξµνχ - βξαρίνλα) 272,00 

67 αθαίξεζε ζπζηήµαηνο αλχςσζεο θεθαιήο πιχζεο 195,00 

70 γέµηζµα πείξνπ µπνπθάιαο θαη ηνξλάξηζµα απηήο 295,00 

71 γεκηζκα κνπαγηε, αιιαγε κπνπινληα 80,00 

72 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 140,00 

73 έιεγρνο βαιβίδαο 122,00 
 

74 
έιεγρνο θαη ξπζµίζεηο θπθισµάησλ πδξαπιηθνχ – ειεθηξηθνχ – αέξνο 

θαη λεξνχ 

 
 

292,00 

75 ειεγρνο ζπζηεκαηνο αληηεκπινθεο πεδεζεο (ζαπ) 150,00 

76 έιεγρνο ρεηξηζηεξίσλ 122,00 

77 ειεγρνο-ξπζκηζε αληιηαο πεηξειαηνπ 250,00 

78 ειεγρνο-ξπζκηζε πεξηνξηζηε ηαρπηεηαο 100,00 

79 εμαγσγε & ηνπνζεηεζε εκπξνο δηαθνξηθνπ 350,00 

80 εμαγσγή µπνπθάιαο αλχςσζεο 1νπ βξαρίνλα θαη επαλαηνπνζέηεζε 590,00 

81 εμαγσγε επαλαηνπνζεηεζε κπεθ 12,00 
 

82 
εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε αληιίαο πςειήο πηέζεσο ιαδηνχ - 

λεξνχ 
 

535,00 

83 εμαγσγε ππισλα 250,00 

84 εμαγσγε ηξνρσλ γηα αιιαγε κπνπινληα 75,00 

85 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε ηζηκνπρεο δηαθνξηθνπ 85,00 

86 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε θεξκνπηη & κεησηεξεο δηαθνξ 100,00 

87 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε θεξκνπηη εκπξνο 100,00 

88 εμαγσγε ηξνρσλ, αιιαγε θεξκνπηη πηζσ 100,00 

89 εμαγσγε ηξνρσλ, επηζθεπε κεησηεξσλ δηαθνξηθνπ 70,00 

90 εμαγσγε ηξνρσλ, επηζθεπε θπζνπλαο αεξνο 60,00 

91 εμαγσγε-επηζθεπε-ξπζκηζε, επαλ/ζε 6 κπεθ 180,00 

92 επαλαηνπνζέηεζε ειεθηξηθνχ θπθιψµαηνο 290,00 

93 επαλαηνπνζεηεζε ππισλα 250,00 

94 επαλαθνξα βαζεο 150,00 

95 επαλαθνξα θνξκνπ 280,00 

96 επηδηνξζσζε θαισδησλ γηα εμαγσγε ππεξθαηαζθεπεο 120,00 

97 επηδηνξζσζε θαισδησλ ινγσ βξαρπθπθισκαηνο 60,00 
 

98 
επηζθεπή µπνπθάισλ αλνίγµαηνο πφξηαο,απνζπλαξµνιφγεζε – 

ζπλαξµνιφγεζε 

 
 

242,00 

99 επηζθεπή µπξάηζνπ αλχςσζεο θεθαιήο πιχζεο 242,00 

100 επηζθεπή sos emergency 146,00 

101 επηζθεπή αληιίαο πςειήο πίεζεο 575,00 

102 επηζθεπή αζθαιηζηηθνχ µπνπθάισλ πφξηαο θαη ξχζµηζε 195,00 

103 επηζθεπή βαξνχιθνπ 390,00 

104 επηζθεπή δηαξξνψλ 342,00 

105 επηζθεπε δηαξξνσλ αεξα 30,00 

106 επηζθεπε δηζθνπ (pto) ηξαθηεξ 300,00 
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107 επηζθεπε δπλακν (κεξηθε) 35,00 

108 επηζθεπε δπλακν (νιηθε) 35,00 

109 επηζθεπε εθθεληξνθνξνπ 120,00 

110 επηζθεπή θαιαζηνχ 545,00 

111 επηζθεπή θεθαιήο πιχζεο 195,00 

112 επηζθεπε θιεηδαξηαο πνξηαο 60,00 

113 επηζθεπε κηδαο (κεξηθε) 35,00 

114 επηζθεπε κηδαο (νιηθε) 45,00 

115 επηζθεπε ληηδαο ηαρνγξαθνπ-θνληεξ 25,00 

116 επηζθεπε παληνθιαο θξελνπ 70,00 

117 επηζθεπε παηνπξεο ηδακησλ & βαθε θνξληδαο ηδακησλ 400,00 

118 επηζθεπε πνισλ κπαηαξηαο 18,00 

119 επηζθεπή πξνγξάµµαηνο αλχςσζεο θάδσλ θαη ξπζµίζεηο 335,00 
 

120 
επηζθεπή πξνγξάµµαηνο θιεηζίµαηνο πφξηαο θάδνπ πιχζεο θαη 

ξπζµίζεηο 
 

335,00 

121 επηζθεπή πξνγξάµµαηνο ιεηηνπξγηψλ ζπζηήµαηνο πιχζεο 242,00 

122 επηζθεπή ξανχινπ 295,00 

123 επηζθεπή ζπαζµέλνπ αλπςσηηθνχ µεραληζµνχ 295,00 

124 επηζθεπή ζπζηήµαηνο αλχςσζεο θεθαιήο πιχζεο 240,00 

125 επηζθεπή ζπζηήµαηνο αζθάιηζεο 248,00 

126 επηζθεπή ηξνραιίαο 440,00 

127 επηζθεπε θαξνπ 15,00 

128 επηζθεπε θπζνπλαο εκπξνο, επηζθεπε παληνθιαο 100,00 

129 εθαξκνγεο δαθηπιηδησλ 120,00 

130 εθαξκνγεο θνπδηλεησλ εθθεληξνθνξνπ 120,00 

131 εθαξκνγεο, ηνξλεπζε θαπαθηνπ εδξσλ & βαιβηδσλ 280,00 

132 θαζαξηζκνο ςπγεηνπ κ.ε 70,00 

133 θαξθσκα ζηαγσλσλ 45,00 

134 θαηαζθεπε ζσιελα εμαηκηζεο νπηζζηα 80,00 

135 θνιιεκα εμαηκηζεο 20,00 

136 πξνγξακκαηηζκνο εγθεθαινπ-πηινηνπ- γθαδηνπ 100,00 

137 ξεθηηθηε εδξσλ & βαιβηδσλ 200,00 

138 ξεθηηθηε θειπθνπο ηειεζθνπηθνπ θπιηλδξνπ 500,00 

139 ζεξβηο κεραλεκαηνο 110,00 

140 ζηήξημε µπάξαο εμσηεξηθή πιχζεσο 148,00 

141 ηνπνζέηεζε αζθαιηζηηθνχ ππέξβαξνπ 193,00 

142 ηνπνζέηεζε αζθαιηζηηθψλ πνδαξηθψλ βξαρίνλα 340,00 

143 ηνπνζεηεζε κπνπηνλ κηδαο 25,00 

144 ηνπνζέηεζε ζπζηήµαηνο αλχςσζεο θεθαιήο πιχζεο 195,00 

145 ηνπνζεηεζε ζπζηεκαηνο ζαπ(abs) ζην νρεκα 650,00 

146 ηνπνζεηεζε θαξνπ 25,00 

147 ηνπνζεηεζε σξνκεηξνπ (εγθαηαζηαζε) 60,00 

148 ηνξλεπζε θαπαθηνπ 200,00 

149 ηνξλεπζε θνξκνπ 280,00 

150 ηνξλεπζε παηνπξσλ 220,00 
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ΝΚΑΓΑ Γ «Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ – κεραλεκάησλ έξγνπ» 

Ξνζφ: 68.000,00 € 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 

Α/Α 
Ππληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ - κεραλεκάησλ 

έξγνπ 
ΓΑΞΑΛΖ 

€ 

1 γεληθή επηζθεπή κίδαο 195,00 

2 αιιαγή κίδαο 98,00 

3 γεληθή επηζθεπή θαη έιεγρνο δπλακφ – απηφκαηνπ 220,00 

4 αιιαγή δπλακφ 145,00 

5 έιεγρνο θαη επηζθεπή θσηηζκνχ 145,00 

6 αιιαγή θαλαξηψλ 98,00 

7 έιεγρνο θαη επηζθεπή κίδαο 195,00 

8 έιεγρνο θαη επηζθεπή δπλακφ 145,00 

9 αληηθαηάζηαζε εκπξφο θαη πίζσ θαλψλ 190,00 

10 έιεγρνο θαη επηζθεπή θάξσλ 98,00 

11 έιεγρνο θαη επηζθεπή πιατλψλ θαη πίζσ πξνβνιέσλ 145,00 

12 έιεγρνο θαη επηζθεπή κνηέξ παινθαζαξηζηήξσλ 150,00 

13 έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξηθψλ παξαζχξσλ 195,00 

14 έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξηθψλ θιεηδαξηψλ 150,00 

15 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 140,00 

16 αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ 50,00 

17 αληηθαηάζηαζε κάθηξσλ παινθαζαξηζηήξσλ 40,00 

18 έιεγρνο θαη επηζθεπή θαισδίσζεο απηνθηλήησλ 375,00 

19 έιεγρνο θαη επηζθεπή θαισδίσζεο ππεξθαηαζθεπψλ 375,00 

20 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο αλά ηχπν νρήκαηνο 30,00 

21 αληηθαηάζηαζε παξαζχξσλ κεραληζκψλ αλχςσζεο 120,00 

22 αληηθαηάζηαζε ζπξψλ κεραληζκνχ αζθάιηζεο 120,00 

23 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εμσηεξηθνο) 40,00 

24 αιιαγε απηνκαην δπλακν (εζσηεξηθνο 160,00 

25 αιιαγε θαξβνπλα κηδαο (βηδσηα) 160,00 

26 αιιαγε θαξβνπλα κηδαο (θνιεηα) 160,00 

27 αιιαγε κπαηαξηαο 20,00 

28 επηδηνξζσζε θαισδησλ ινγσ βξαρπθπθισκαηνο 160,00 

29 επηζθεπε δπλακν (κεξηθε) 120,00 

30 επηζθεπε δπλακν (νιηθε) 160,00 

31 επηζθεπε κηδαο (κεξηθε) 160,00 

32 επηζθεπε κηδαο (νιηθε) 160,00 

33 επηζθεπε ληηδαο ηαρνγξαθνπ-θνληεξ 80,00 

36 πξνγξακκαηηζκνο εγθεθαινπ-πηινηνπ-γθαδηνπ 80,00 

37 ηνπνζεηεζε κπνπηνλ κηδαο 120,00 

38 ηνπνζεηεζε θαξνπ 40,00 

39 ηνπνζεηεζε σξνκεηξνπ (εγθαηαζηαζε) 80,00 

40 επηζθεπε θιεηδαξηαο πνξηαο 120,00 

42 αληηθαηάζηαζε κεηαηξνπέα 24v - 12v 20amh 80,00 
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43 αληηθαηάζηαζε ζεξκηθψλ θαζξεπηψλ 40,00 

44 αληηθαηάζηαζε κεραληζκνχ θαζξέπηε 40,00 
 

 
ΝΚΑΓΑ Δ «Ππληήξεζε ζαξψζξσλ» 

Ξνζφ: 40.000,00 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 

Α/Α 
 

Ππληήξεζε ζαξψζξσλ 
ΓΑΞΑΛΖ 

€ 

1 Αιιαγή θεληξηθήο ζθνχπαο θαη ξχζµηζεο απηήο. 57,00 

2 Αιιαγή πιατλήο ζθνχπαο θαη ξχζµηζεο απηήο. 23,00 

3 Αληηθαηάζηαζε αληιίαο πδξαπιηθνχ ζπζηήµαηνο ζάξσζεο. 343,00 

4 Αληηθαηάζηαζε άμνλα θαη θιαπέηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ 343,00 

5 Αληηθαηάζηαζε άμνλα θεληξηθήο ζθνχπαο 115,00 

6 Αληηθαηάζηαζε δηαθφπηε ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο 23,00 

7 Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθήο θνπξηίλαο ζπζηήκαηνο ζάξσζεο 23,00 

8 Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνχ ηξνρνχ ρνάλεο 115,00 
 

9 
Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο ζπζηήκαηνο 

αέξνο 
 

35,00 
 

10 
Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο ζπζηήκαηνο 

ςεθαζκνχ χδαηνο 
 

35,00 
 

11 
Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο πδξαπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

 
 

35,00 

12 Αληηθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ αεξαγσγνχ θάδνπ απνξξηκκάησλ 686,00 

13 Αληηθαηάζηαζε κεηαηξνπέα 24V - 12V 20Amh 20,00 

14 Αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο 20,00 

15 Αληηθαηάζηαζε παξεκβχζκαηνο πφξηαο θάδνπ 172,00 

16 Αληηθαηάζηαζε παξεκβχζκαηνο ηνπξκπίλαο 115,00 

17 Αληηθαηάζηαζε παξεκβχζκαηνο ρψξνπ θηλεηήξα 172,00 

18 Αληηθαηάζηαζε πιατλνχ ζσιήλα αλαξξφθεζεο ρνάλεο 23,00 
 

19 
Αληηθαηάζηαζε πξνθπιαθηήξσλ πξφζθξνπζεο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ 
 

572,00 

20 Αληηθαηάζηαζε ζπξµαηφζθνηλνπ πιατλήο ζθνχπαο. 57,00 

21 Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ρνάλεο αλαξξφθεζεο 172,00 

22 Αληηθαηάζηαζε ζσιήλα αλαξξφθεζεο νξνθήο 115,00 
 

23 
Αληηθαηάζηαζε ςπγείνπ ζπζηήµαηνο ςχμεσο βνεζεηηθνχ 

θηλεηήξα. 
 

286,00 
 

24 
Απιφ service ππεξθαηαζθεπήο ζαξψζξνπ (αιιαγή θίιηξσλ 
ειαίνπ, αέξνο θαη ειαίνπ θηλεηήξα 

 
 

115,00 

25 Γεληθφ service 229,00 
 

26 
Δμαγσγγή ρνάλεο αλαξξφθεζεο. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθψλ 

παξεκβαζκάησλ θαη επαλαηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε απηήο 

 
 

286,00 
 

27 
Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε αληιίαο χδαηνο 

ζπζηήµαηνο ςεθαζµνχ. 

 
 

229,00 
 

28 
Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε θπιίλδξνπ θεληξηθήο 

ζθνχπαο. 

 
 

172,00 
 

29 
Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε θπιίλδξνπ πιατλήο 

ζθνχπαο. 

 
 

229,00 
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30 
Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ 

θηλεηήξα θεληξηθήο ζθνχπαο. 

 
 

229,00 
 

31 
Δμαγσγή – επηζθεπή – επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ 

θηλεηήξα πιατλήο ζθνχπαο. 

 
 

229,00 
 

32 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε αληιίαο πςειήο πίεζεο 

χδαηνο 

 
 

1.143,00 
 

33 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε θαη θαζαξηζκφο 

δεμακελήο πεηξειαίνπ 
 

206,00 
 

34 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε θειχθνπο ηνπξκπίλαο 

αλαξξφθεζεο 

 
 

572,00 
 

35 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζάξσζεο θαη επζπγξάκκηζε απηνχ 

 
 

1.715,00 
 

36 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε κπινθ ειεθηξνβαιβίδσλ 
πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο 

 
1.143,00 

 

37 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε πιατλνχ ζπζηήκαηνο 

ζάξσζεο θαη επζπγξάκκηζε απηνχ 
 

1.715,00 
 

38 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε πφξηξαο θάδνπ 

απνξξηκκάησλ θαη ξχζκηζε απηήο 
 

1.715,00 
 

39 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θίιηξσλ 

ςεθαζκνχ χδαηνο 
 

206,00 
 

40 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ θπιίλδξνπ 

ζπζηήκαηνο αλαηξνπήο θάδνπ 
 

1.143,00 
 

41 
Δμαγσγή-επηζθεπή-επαλαηνπνζέηεζε πδξαπιηθνχ ρεηξηζηεξίνπ 

αλαηξνπήο θάδνπ 

 
 

572,00 
 

42 
Δπηζθεπή θάδνπ απνξξηκκάησλ κε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ 

ηκεκάησλ απηνχ 
 

8.000,00 
 

43 
Δπηζθεπή πνιιαπιαζηαζηή ζηξνθψλ ζπζηήµαηνο µεηάδνζεο 

θίλεζεο ηνπξµπίλαο 
 

972,00 
 

44 
Δπηζθεπή ηνπ ζπµπιέθηε µε εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε 

ηνπ ζαζµάλ θαη ηελ αιιαγή ησλ αληιηψλ ηνπ ζπµπιέθηε 

 
 

572,00 

45 Δπηζθεπή ηνπ πδξαπιηθνχ µεηαηξνπέα ηνπ ζαξψζξνπ. 629,00 
 
 
 
 
 
 

ΝΚΑΓΑ ΠΡ «Ππληήξεζε ηξηθχθισλ – κνηνπνδειάησλ» 

Ξνζφ: 10.000,00 € 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 

Α/Α 
 

Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ 
ΓΑΞΑΛΖ 

€ 
 

1 
επηζθεπή – ζπληήξεζε δηθχθισλ (πέδεζε, αλαξηεζεηο, 
δηαθνξηθφ, ειεθηξηθά, θ.α.) 

 

100,00 

 

 

ΝΚΑΓΑ Ε «Ππληήξεζε ιεσθνξείσλ» 

Ξνζφ: 13.000,00 € 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 
Α/Α   Ππληήξεζε Ιεσθνξείσλ 

ΓΑΞΑΛΖ 

€ 

1 Οεθηηθηέ ζηξνθάινπ 385,00 
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2 Δθαξκνγή θνπδηλέησλ 192,00 

3 Οεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ 290,00 

4 Ξιάληζκα θαπαθηνχ 385,00 
5 Ξιάληζκα θνξµνχ θηλεηήξα 432,00 
6 αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ θαη εθαξκνγή πείξσλ 240,00 

7 αληηθαηάζηαζε ρηησλίσλ 530,00 

8 αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή 195,00 

9 αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ 195,00 

10 αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ 195,00 
11 θιάληδεο ηζηκνχρεο 240,00 

12 ειαηήξηα 195,00 

13 επηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ 240,00 

14 ξχζκηζε βαιβίδσλ 195,00 

15 αιιαγή αληιία λεξνχ 240,00 
16 έιεγρνο – επηζθεπή αληιίαο θαπζίκσλ 288,00 
17 θαζαξηζκφο αθξνθχζησλ ςεθαζκνχ θαπζίκσλ 340,00 

18 επηζθεπή ππεξζπκπηεζηή 295,00 

19 αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ, αέξα, θαπζίκσλ 148,00 

20 απνζπλαξκνιφγεζε – ζπλαξκνιφγεζε, θηλεηεξα 1920,00 

21 ζπληήξεζε – επηζθεπή αληιηψλ κπεθ 750,00 

22 έιεγρνο ηξνθνδνζίαο 145,00 
23 επηζθεπή αληιίαο θαπζίκνπ 442,00 

24 εμαγσγή – επηζθεπή κπεθ 105,00 

25 αιιαγή ξεγνπιαηφξνπ 148,00 
26 έιεγρνο ξεγνπιαηφξνπ 50,00 

27 αιιαγή βνεζεηηθήο αληιίαο πηέζεσο 145,00 

28 αιιαγή ξχζκηζεο 145,00 
29 εμαγσγή θαζαξηζκφο ξεδεξβνπάξ θαη ζέξβηο turbo 480,00 

30 αιιαγή αληιίαο θαπζίκνπ 245,00 

31 αιιαγή ςπγείνπ λεξνχ 290,00 

32 αιιαγή ιαδηψλ θηλεηήξα 80,00 

33 αιιαγή θνπξθέηεο 340,00 

34 αιιαγή ζπγρξφληδε 300,00 
35 αιιαγή ξνπιεµάλ 245,00 

36 αιιαγή γξαλαδηψλ 245,00 
37 επηζθεπή αξγφ γξήγνξν 440,00 

38 θιάληδεο ηζηκνχρεο 198,00 

39 πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ - επηζθεπή 295,00 
40 δεπηεξεχσλ άμνλαο θνµπιέ - επηζθεπή 295,00 
41 επηζθεπή εκηαμνλίνπ 342,00 

42 ζηαπξνί ηαρπηήησλ 295,00 
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43 ζηαζεξά ηαρπηήησλ 198,00 

44 επηζθεπή απηνκάησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 1750,00 

45 επηζθεπή άλσ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 195,00 
46 επηζθεπή θάησ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 242,00 
47 αιιαγή ζε δίζθνπ πιαηψ ξνπιεκάλ 535,00 

48 δεχγε θεξκνπίη 98,00 

49 επηζθεπή δίζθνπ 146,00 

50 επηζθεπή πιαηψ 146,00 

51 αιιαγή θπζνχλαο 146,00 
52 αιιαγή ακνξηηζέξ 245,00 

53 αιιαγή – επηζθεπή ζνχζηεο 290,00 

54 αιιαγή κπξαθέηα 385,00 

55 αιιαγή ζπλεκπιφθ 245,00 

56 αιιαγή θφληξεο θιπ 290,00 
57 έιεγρνο δηθηχνπ αέξνο 98,00 
58 έιεγρνο θεληξηθήο βαιβίδαο 195,00 

59 έιεγρνο – αιιαγή θπζνχλεο ηξνρψλ 122,00 

60 έιεγρνο – αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ 148,00 

61 έιεγρνο – ηνξλάξηζκα ηακπνχξσλ 60,00 

62 έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη 1484,00 

63 ιίπαλζε – αληηθαηάζηαζε ξνπιεµάλ ηξνρψλ - κνπαγηέ 245,00 
64 ηζηκνχρεο - δαρηπιίδηα 98,00 

65 έιεγρνο επηζθεπή δίζθσλ 60,00 

66 αληηθαηάζηαζε δίζθσλ 98,00 
67 έιεγρνο δηθηχνπ πδξαπιηθνχ 100,00 

68 αθξαμψλην 195,00 

69 πείξνο αθξαμσλίνπ 148,00 
70 ξνπιεκάλ πείξσλ αθξαμσλίνπ 148,00 

71 ξνπιεκάλ κνπαγηέ 98,00 

72 ηζηκνχρεο κνπαγηέ 98,00 

73 ξνδέιεο 100,00 

74 ξνδέιεο κεηαιιηθέο 50,00 

75 ηάπεο πεξνδαθηπιηψλ 95,00 
76 γξαζζαδνξάθηα 50,00 

77 αιιαγή κπάξαο αθξφκπαξα κηθξήο - κεγάιεο 145,00 
78 έιεγρνο - επηζθεπή κεραληζκνχ δηεχζπλζεο 145,00 

79 έιεγρνο ηηκνληνχ – επηζθεπή πδξαπιηθήο αληιίαο 190,00 

80 έιεγρνο – αιιαγή καξθνχηζηα πηέζεσο 50,00 
81 ζηξφθαινο 145,00 
82 ξνπιεκάλ 50,00 

83 ειαηήξηα θφθιεξ , ζεη 50,00 
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84 δαθηπιίδηα 98,00 

85 mπηέιεο 45,00 

86 ζεη ειαηήξηα 50,00 
87 ζεη θιάληδεο 45,00 
88 ζθάζηξα θφθιεξ 100,00 

89 ζεη θιάληδεο θφθιεξ 50,00 

90 ζεη ειαηήξηα θφθιεξ 50,00 

91 βαιβίδα θφθιεξ 98,00 

92 ρηηψλην θφθιεξ 45,00 
93 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε πελίν, θνξψλ, ξνπιεκάλ 770,00 

94 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε κεησηήξσλ - εκηαμνλίσλ 285,00 

95 θιάληδεο ηζηκνχρεο 140,00 

96 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 140,00 

97 έιεγρνο - επηζθεπή – αιιαγή πδξαπιηθήο αληιίαο αλχςσζεο 140,00 
98 επηζθεπή θαζηζκάησλ αέξνο 195,00 
99 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο 150,00 

100 επηζθεπή ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ 290,00 

101 βαζκνλφκεζε ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 245,00 

102 αληηθαηάζηαζε σξνινγίνπ ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ 98,00 

103 επηζθεπή ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 197,00 

104 επηζθεπή ρηιηνκεηξεηή 145,00 
105 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο vdo 50,00 

106 έιεγρνο θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ abs, asr, θιπ 195,00 

107 έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θηλεηήξα 195,00 
108 έιεγρνο θαη επηζθεπή ινηπψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιαηζίνπ 200,00 

109 αιιαγή αεξνθνπζθαο 685,00 

110 αιιαγή αθξνκπαξνπ 44,00 
111 αιιαγε κηδαο 115,00 

112 επηζθεπήο θαζηζκάησλ αέξνο 160,00 

113 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο 40,00 

114 δηαγλσζε αληιίαο adblue 40,00 

115 αιιαγή μεξαληήξα αέξνο 120,00 

116 αιιαγή ζθάζηξαο αέξνο 80,00 
117 έιεγρνο - ξχζκηζε πεξηνξηζηή ηαρχηεηαο 80,00 

118 ειεγρνο-ξπζκηζε πεξηνξηζηε ηαρπηεηαο 160,00 
119 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 120,00 

120 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο 20,00 

121 αληηθαηάζηαζε κεηαηξνπέα 24v - 12v 20amh 20,00 
 
 

ΝΚΑΓΑ Ζ «Ππληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ» 

Ξνζφ: 4.000,00€ 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 
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Α/Α  Ππληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ 

ΓΑΞΑΛΖ 

€ 
1 Οεθηηθηέ ζηξνθάινπ 385,00 
2 Δθαξκνγή θνπδηλέησλ 192,00 

3 Οεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ 290,00 

4 Ξιάληζκα θαπαθηνχ 385,00 
5 Ξιάληζκα θνξµνχ θηλεηήξα 432,00 

6 αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ θαη εθαξκνγή πείξσλ 240,00 

7 αληηθαηάζηαζε ρηησλίσλ 530,00 

8 αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή 195,00 
9 αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ 195,00 

10 αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ 195,00 
11 θιάληδεο ηζηκνχρεο 240,00 

12 ειαηήξηα 195,00 
13 επηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ 240,00 

14 ξχζκηζε βαιβίδσλ 195,00 

15 αιιαγή αληιία λεξνχ 240,00 

16 έιεγρνο – επηζθεπή αληιίαο θαπζίκσλ 288,00 
17 θαζαξηζκφο αθξνθχζησλ ςεθαζκνχ θαπζίκσλ 340,00 

18 επηζθεπή ππεξζπκπηεζηή 295,00 

19 αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ, αέξα, θαπζίκσλ 148,00 

20 απνζπλαξκνιφγεζε – ζπλαξκνιφγεζε, θηλεηεξα 1920,00 

21 ζπληήξεζε – επηζθεπή αληιηψλ κπεθ 750,00 
22 έιεγρνο ηξνθνδνζίαο 145,00 
23 επηζθεπή αληιίαο θαπζίκνπ 442,00 

24 εμαγσγή – επηζθεπή κπεθ 105,00 

25 αιιαγή ξεγνπιαηφξνπ 148,00 

26 έιεγρνο ξεγνπιαηφξνπ 50,00 

27 αιιαγή βνεζεηηθήο αληιίαο πηέζεσο 145,00 
28 αιιαγή ξχζκηζεο 145,00 
29 εμαγσγή θαζαξηζκφο ξεδεξβνπάξ θαη ζέξβηο turbo 480,00 

30 αιιαγή αληιίαο θαπζίκνπ 245,00 

31 αιιαγή ςπγείνπ λεξνχ 290,00 

32 αιιαγή ιαδηψλ θηλεηήξα 80,00 
33 αιιαγή θνπξθέηεο 340,00 

34 αιιαγή ζπγρξφληδε 300,00 
35 αιιαγή ξνπιεµάλ 245,00 

36 αιιαγή γξαλαδηψλ 245,00 

37 επηζθεπή αξγφ γξήγνξν 440,00 

38 θιάληδεο ηζηκνχρεο 198,00 

39 πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ - επηζθεπή 295,00 
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40 δεπηεξεχσλ άμνλαο θνµπιέ - επηζθεπή 295,00 

41 επηζθεπή εκηαμνλίνπ 342,00 

42 ζηαπξνί ηαρπηήησλ 295,00 
43 ζηαζεξά ηαρπηήησλ 198,00 
44 επηζθεπή άλσ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 195,00 

45 επηζθεπή θάησ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 242,00 

46 αιιαγή ζε δίζθνπ πιαηψ ξνπιεκάλ 535,00 

47 δεχγε θεξκνπίη 98,00 

48 επηζθεπή δίζθνπ 146,00 
49 επηζθεπή πιαηψ 146,00 

50 αιιαγή θπζνχλαο 146,00 

51 αιιαγή ακνξηηζέξ 245,00 

52 αιιαγή – επηζθεπή ζνχζηεο 290,00 

53 αιιαγή κπξαθέηα 385,00 
54 αιιαγή ζπλεκπιφθ 245,00 
55 έιεγρνο θεληξηθήο βαιβίδαο 195,00 

56 έιεγρνο – αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ 148,00 

57 έιεγρνο – ηνξλάξηζκα ηακπνχξσλ 60,00 

58 έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη 1.484,00 

59 ιίπαλζε – αληηθαηάζηαζε ξνπιεµάλ ηξνρψλ - κνπαγηέ 245,00 

60 ηζηκνχρεο - δαρηπιίδηα 98,00 
61 έιεγρνο επηζθεπή δίζθσλ 60,00 

62 αληηθαηάζηαζε δίζθσλ 98,00 

63 έιεγρνο δηθηχνπ πδξαπιηθνχ 100,00 
64 αθξαμψλην 195,00 

65 πείξνο αθξαμσλίνπ 148,00 

66 ξνπιεκάλ πείξσλ αθξαμσλίνπ 148,00 
67 ξνπιεκάλ κνπαγηέ 98,00 

68 ηζηκνχρεο κνπαγηέ 98,00 

69 ξνδέιεο 100,00 

70 ξνδέιεο κεηαιιηθέο 50,00 

71 γιίζηξεο - θνπδηλέηα 100,00 

72 ηάπεο πεξνδαθηπιηψλ 95,00 
73 γξαζζαδνξάθηα 50,00 

74 αιιαγή κπάξαο αθξφκπαξα κηθξήο - κεγάιεο 145,00 
75 έιεγρνο - επηζθεπή κεραληζκνχ δηεχζπλζεο 145,00 

76 έιεγρνο ηηκνληνχ – επηζθεπή πδξαπιηθήο αληιίαο 190,00 

77 έιεγρνο – αιιαγή καξθνχηζηα πηέζεσο 50,00 
78 ζηξφθαινο 145,00 
79 ξνπιεκάλ 50,00 

80 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε πελίν, θνξψλ, ξνπιεκάλ 770,00 
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81 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε κεησηήξσλ - εκηαμνλίσλ 285,00 

82 θιάληδεο ηζηκνχρεο 140,00 

83 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 140,00 
84 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο 150,00 
85 έιεγρνο θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ abs, asr, θιπ 195,00 

86 έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θηλεηήξα 195,00 

87 έιεγρνο θαη επηζθεπή ινηπψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

πιαηζίνπ 
 

200,00 

88 αιιαγή αληιίαο λεξνχ 255,00 

89 αιιαγή άμνλα αληιίαο 255,00 
90 αιιαγή άμνλα θηλήζεσο ζαζκάλ 98,00 
91 αιιαγή άμνλα θηλεηήξα 255,00 

92 αιιαγή άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο 160,00 

93 αιιαγή βάλαο 48,00 

94 αιιαγή βάλαο ηξίνδνο 48,00 
95 αιιαγή βάζεσλ εμάηκηζεο 95,00 
96 αιιαγή βάζεσλ θηλεηήξα 87,00 
97 αιιαγή βάζεο αληιίαο 945,00 

98 αιιαγή βάζεο πδξαπιηθνχ θηλεη. 380,00 

99 αιιαγή βάζεο ρεηξηζηεξίνπ 142,00 
100 αιιαγή γξαλαδηνχ κίδαο 260,00 

101 αιιαγή εκβφινπ πνδαξηθψλ 688,00 
102 αιιαγε θαλνληνπ 158,00 
103 αιιαγε θαξξε αμνλα 33,00 

104 αιιαγε θνκπιεξ 478,00 
105 αιιαγε κηδαο 115,00 

106 αιιαγε πιαθαθηνπ αληιηαο 114,00 

107 αιιαγε πξνβνιεα 24,00 
108 αιιαγε ξειε 20,00 
109 αιιαγε ζαζκαλ 388,00 

110 αιιαγε ζηαπξνπ 30,00 

111 αιιαγε θαλνπ 20,00 

112 αιιαγε θαξνπ 25,00 

113 αιιαγε θηιηξνπ 38,00 
114 αιιαγε θηεξνπ 110,00 
115 απνζπλδ.-επαλ. αληιηαο 135,00 

116 απνζπλδεζε πιπζηηθνπ 478,00 

117 εληζρπζε δεμακελεο λεξνπ 68,00 

118 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο 20,00 
119 αληηθαηάζηαζε κεηαηξνπέα 24v - 12v 20amh 20,00 

 

ΝΚΑΓΑ Θ «Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κηθξψλ απηνθηλήησλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ, θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ» 
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Ξνζφ: 25.000,00 € 
Νη ηηκέο ηνπ πίλαθα πεξηιακβάλνπλ θφζηνο εξγαηνψξαο θαη αληαιιαθηηθψλ. 

 
 
Α/Α 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κνηνπνδειάησλ, κηθξψλ απηνθηλήησλ, 

εκηθνξηεγψλ, θνξηεγψλ,ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ 

 

ΓΑΞΑΛΖ 

€ 

 

1 
Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ ειαζηηθνχ απηνθηλήηνπ Η.Σ. κεραλάθηα θαη 

ηξίθπθια. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εληφο ζπλεξγείνπ 

 

15,00 

 

2 
Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ ειαζηηθνχ απηνθηλήηνπ Η.Σ. κεραλάθηα θαη 

ηξίθπθια. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εθηφο ζπλεξγείνπ 

 

25,00 

 

 

3 

 

Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ ειαζηηθνχ απηνθηλήηνπ ηχπνπ 

εκηθνξηεγνχ Η.Σ. θαη κηθξνχ ιενθσξείνπ. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. 

Δξγαζία εληφο ζπλεξγείνπ 

 

 

35,00 

 

 

4 

 

Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ ειαζηηθνχ απηνθηλήηνπ ηχπνπ 

εκηθνξηεγνχ Η.Σ. θαη κηθξνχ ιενθσξείνπ. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. 

Δξγαζία εθηφο ζπλεξγείνπ 

 

 

50,00 

 

5 
Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ ειαζηηνθνχ απηνθηλήηνπ ηχπνπ θνξηεγνχ 

θαη πνχικαλ. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εληφο ζπλεξγείνπ. 

 

100,00 

 

6 
Απνθαηάζηαζε ζθεζκέλνπ ειαζηηνθνχ απηνθηλήηνπ ηχπνπ θνξηεγνχ 
θαη πνχικαλ. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εθηφο ζπλεξγείνπ. 

 

150,00 

 

7 
Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ εκπξνζηηλνχ ειαζηηθνχ κεραλήκαηνο 
έξγνπ ηχπνπ JCB. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εληφο ζπλεξγείνπ 

 

70,00 

 

8 
Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ εκπξνζηηλνχ ειαζηηθνχ κεραλήκαηνο 

έξγνπ ηχπνπ JCB. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εθηφο ζπλεξγείνπ 

 

90,00 

 

9 
Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ νπίζζηνπ ειαζηηθνχ κεραλήκαηνο έξγνπ 
ηχπνπ JCB. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εληφο ζπλεξγείνπ 

 

90,00 

 

10 
Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ νπίζζηνπ ειαζηηθνχ κεραλήκαηνο έξγνπ 
ηχπνπ JCB. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. Δξγαζία εθηφο ζπλεξγείνπ 

 

120,00 

 

 

11 

 

Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ εκπξφζζηνπ ή νπίζζηνπ ειαζηηθνχ 

κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ BOB CAT. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. 

Δξγαζία εληφο ζπλεξγείνπ 

 

 

50,00 

 

 

12 

 

Απνθαηάζηαζε ζθαζκέλνπ εκπξφζζηνπ ή νπίζζηνπ ειαζηηθνχ 

κεραλήκαηνο έξγνπ ηχπνπ BOB CAT. Ξεξηιακβάλεηαη καζφλ. 

Δξγαζία εθηφο ζπλεξγείνπ 

 

 

80,00 

 

ΝΚΑΓΑ Η «Δξγαζίεο θαλνπνηείαο κηθξψλ απηνθηλήησλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ» 

Ξνζφ: 18.500,00 € 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 

Α/Α 
Δξγαζίεο θαλνπνηταο κηθξψλ απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 
ΓΑΞΑΛΖ 

€ 

1 αιιαγή αθξνιέμ, ηειάξσλ, αιηεξίσλ θαη ηαπεηζαξίαο θαηά 

πεξίπησζε 

 
 

245,00 
2 αιιαγε πξνθπιαθηεξα δηαηξνπκελνπ 80,00 
3 αιιαγε πξνθπιαθηεξα κνλνθνκαηνπ 70,00 
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4 αιιαγε ζθαινπαηηνπ θακπηλαο 60,00 
5 αληηθαηάζηαζε αιεμειίσλ 95,00 
6 αληηθαηάζηαζε αιεμελέκνπ 95,00 
7 αληηθαηάζηαζε παηψκαηνο θακπίλαο 145,00 
8 αληηθαηάζηαζε πξνθπιαθηήξσλ 145,00 
9 αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο ζπξψλ θαη πίζσ κέξνπο 

θακπίλαο 

 
 

148,00 
10 αληηθαηάζηαζε ηαπεηζαξίαο νξνθήο θακπίλαο 150,00 
11 απνθαηάζηαζε δεκηψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ακαμψκαηνο 95,00 
12 βαθή 900,00 
13 βαθε θακπηλαο 1100,00 
14 βαθε ππεξθαηαζθεπεο 2200,00 
15 επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ινηπψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ 

ακαμψκαηνο 

 
 

98,00 
16  

επηζθεπε παηνπξεο ηδακησλ & βαθε θνξληδαο ηδακησλ 
 
 

400,00 
17 επηζθεπή πξνθπιαθηήξσλ 198,00 
18 επηζθεπή ζθαινπαηηψλ θαη ζπξψλ 148,00 
19 ηζηκνχρεο ζηεγαλνπνίεζε 150,00 

 

 

ΝΚΑΓΑ Θ «Ππληήξεζε αλπςσηηθψλ» 

Ξνζφ: 10.000,00 
ΡΗΚΖ ΔΟΓΑΡΝΩΟΑΠ : 40,00 € 

 
 

 

Α/Α Ππληήξεζε αλπςσηηθψλ 
ΓΑΞΑΛΖ 

€ 
1 Οεθηηθηέ ζηξνθάινπ 385,00 

2 Δθαξκνγή θνπδηλέησλ 192,00 

3 Οεθηηθηέ εδξψλ θαη βαιβίδσλ 290,00 
4 Ξιάληζκα θαπαθηνχ 385,00 

5 Ξιάληζκα θνξµνχ θηλεηήξα 432,00 
6 αιιαγή δαθηπιηδηψλ κπηειψλ θαη εθαξκνγή πείξσλ 240,00 

7 αληηθαηάζηαζε ρηησλίσλ 530,00 

8 αιιαγή θνπδηλέησλ εθθεληξνθφξνπ θαη εθαξκνγή 195,00 
9 αιιαγή νδεγψλ βαιβίδσλ 195,00 

10 αιιαγή εδξψλ βαιβίδσλ 195,00 

11 θιάληδεο ηζηκνχρεο 240,00 

12 ειαηήξηα 195,00 

13 επηζθεπή κεραληζκνχ θίλεζεο βαιβίδσλ 240,00 

14 ξχζκηζε βαιβίδσλ 195,00 

15 αιιαγή αληιία λεξνχ 240,00 
16 έιεγρνο – επηζθεπή αληιίαο θαπζίκσλ 288,00 

17 θαζαξηζκφο αθξνθχζησλ ςεθαζκνχ θαπζίκσλ 340,00 

18 επηζθεπή ππεξζπκπηεζηή 295,00 
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19 αιιαγή θίιηξσλ ιαδηνχ, αέξα, θαπζίκσλ 148,00 

20 απνζπλαξκνιφγεζε – ζπλαξκνιφγεζε, θηλεηεξα 1920,00 

21 ζπληήξεζε – επηζθεπή αληιηψλ κπεθ 750,00 
22 έιεγρνο ηξνθνδνζίαο 145,00 
23 επηζθεπή αληιίαο θαπζίκνπ 442,00 

24 εμαγσγή – επηζθεπή κπεθ 105,00 

25 αιιαγή ξεγνπιαηφξνπ 148,00 

26 έιεγρνο ξεγνπιαηφξνπ 50,00 

27 αιιαγή βνεζεηηθήο αληιίαο πηέζεσο 145,00 
28 αιιαγή ξχζκηζεο 145,00 

29 εμαγσγή θαζαξηζκφο ξεδεξβνπάξ θαη ζέξβηο turbo 480,00 

30 αιιαγή αληιίαο θαπζίκνπ 245,00 

31 αιιαγή ςπγείνπ λεξνχ 290,00 

32 αιιαγή ιαδηψλ θηλεηήξα 80,00 
33 αιιαγή θνπξθέηεο 340,00 
34 αιιαγή ζπγρξφληδε 300,00 

35 αιιαγή ξνπιεµάλ 245,00 

36 αιιαγή γξαλαδηψλ 245,00 

37 επηζθεπή αξγφ γξήγνξν 440,00 

38 θιάληδεο ηζηκνχρεο 198,00 

39 πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ - επηζθεπή 295,00 
40 δεπηεξεχσλ άμνλαο θνµπιέ - επηζθεπή 295,00 

41 επηζθεπή εκηαμνλίνπ 342,00 

42 ζηαπξνί ηαρπηήησλ 295,00 
43 ζηαζεξά ηαρπηήησλ 198,00 

44 επηζθεπή άλσ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 195,00 

45 επηζθεπή θάησ ηξφκπαο ζπκπιέθηε 242,00 
46 αιιαγή ζε δίζθνπ πιαηψ ξνπιεκάλ 535,00 

47 δεχγε θεξκνπίη 98,00 

48 επηζθεπή δίζθνπ 146,00 

49 επηζθεπή πιαηψ 146,00 

50 αιιαγή θπζνχλαο 146,00 

51 αιιαγή ακνξηηζέξ 245,00 
52 αιιαγή – επηζθεπή ζνχζηεο 290,00 

53 αιιαγή κπξαθέηα 385,00 
54 αιιαγή ζπλεκπιφθ 245,00 

55 έιεγρνο θεληξηθήο βαιβίδαο 195,00 

56 έιεγρνο – αιιαγή ξεγνπιαηφξσλ θξέλσλ 148,00 
57 έιεγρνο – ηνξλάξηζκα ηακπνχξσλ 60,00 
58 έιεγρνο - αιιαγή ζηαγψλσλ θεξκνπίη 1484,00 

59 ιίπαλζε – αληηθαηάζηαζε ξνπιεµάλ ηξνρψλ - κνπαγηέ 245,00 
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60 ηζηκνχρεο - δαρηπιίδηα 98,00 

61 έιεγρνο επηζθεπή δίζθσλ 60,00 

62 αληηθαηάζηαζε δίζθσλ 98,00 
63 έιεγρνο δηθηχνπ πδξαπιηθνχ 100,00 
64 αθξαμψλην 195,00 

65 πείξνο αθξαμσλίνπ 148,00 

66 ξνπιεκάλ πείξσλ αθξαμσλίνπ 148,00 

67 ξνπιεκάλ κνπαγηέ 98,00 

68 ηζηκνχρεο κνπαγηέ 98,00 
69 ξνδέιεο 100,00 

70 ξνδέιεο κεηαιιηθέο 50,00 

71 ηάπεο πεξνδαθηπιηψλ 95,00 

72 γξαζζαδνξάθηα 50,00 

73 αιιαγή κπάξαο αθξφκπαξα κηθξήο - κεγάιεο 145,00 
74 έιεγρνο - επηζθεπή κεραληζκνχ δηεχζπλζεο 145,00 
75 έιεγρνο ηηκνληνχ – επηζθεπή πδξαπιηθήο αληιίαο 190,00 

76 έιεγρνο – αιιαγή καξθνχηζηα πηέζεσο 50,00 

77 ζηξφθαινο 145,00 

78 ξνπιεκάλ 50,00 

79 ειαηήξηα θφθιεξ , ζεη 50,00 

80 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε πελίν, θνξψλ, ξνπιεκάλ 770,00 
81 επηζθεπή – αληηθαηάζηαζε κεησηήξσλ - εκηαμνλίσλ 285,00 

82 θιάληδεο ηζηκνχρεο 140,00 

83 έιεγρν θαη επηζθεπή θαινξηθέξ θαη air condition 140,00 
84 αληηθαηάζηαζε ακνξηηζέξ θνπβνπθιίνπ 195,00 

85 αληηθαηάζηαζε κπνπθάιαο αλχςσζεο 150,00 

86 έιεγρνο - επηζθεπή – αιιαγή πδξαπιηθήο αληιίαο αλχςσζεο 140,00 
87 επηζθεπή ζπζηήκαηνο άξζξσζεο θακπίλαο ζην ζαζί 280,00 

88 επηζθεπή θαζηζκάησλ αέξνο 195,00 

89 επηζθεπή κεραληζκνχ βάζεο θαζίζκαηνο 150,00 

90 επηζθεπή ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ 290,00 

91 βαζκνλφκεζε ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 245,00 

92 αληηθαηάζηαζε σξνινγίνπ ειεθηξνληθνχ ηαρνγξάθνπ 98,00 
93 επηζθεπή ςεθηαθνχ ηαρνγξάθνπ 197,00 

94 επηζθεπή ρηιηνκεηξεηή 145,00 
95 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο vdo 50,00 

96 έιεγρνο θαη επηζθεπή ζπζηεκάησλ abs, asr, θιπ 195,00 

97 έιεγρνο θαη επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θηλεηήξα 195,00 
98 έιεγρνο θαη επηζθεπή ινηπψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιαηζίνπ 200,00 
99 αιιαγή άθξνπ ιεβηέ 88,00 

100 αιιαγή ακνξηηζέξ 120,00 
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101 αιιαγή άμνλα αληιίαο 255,00 

102 αιιαγή άμνλα θηλήζεσο ζαζκάλ 98,00 

103 αιιαγή άμνλα θηλεηήξα 255,00 
104 αιιαγή άμνλα κεηάδνζεο θίλεζεο 160,00 
105 αιιαγή βάθηξνπ εκβφινπ 113,00 

106 αιιαγή βαιβίδαο 95,00 

107 αιιαγή βάλαο 48,00 

108 αιιαγή βάλαο ηξίνδνο 48,00 

109 αιιαγή βάζεσλ εμάηκηζεο 95,00 
110 αιιαγή βάζεσλ ζθειεηνχ 190,00 

111 αιιαγή βάζεο αληιίαο 945,00 

112 αιιαγή βάζεο πδξαπιηθνχ θηλεη. 380,00 

113 αιιαγή βάζεο ρεηξηζηεξίνπ 142,00 

114 αιιαγή γξαλαδηνχ 223,00 
115 αιιαγή γξαλαδηνχ κίδαο 260,00 
116 αιιαγή δείθηε ειαίνπ 65,00 

117 αιιαγή δηαθφπηε 65,00 

118 αιιαγή δηαθφπηε ρεηξηζκνχ ζπκπ 48,00 

119 αιιαγή εκβνιoy πδξαπι.αληιηαο 130,00 

120 αιιαγή εκβφινπ αέξα 31,00 

121 αιιαγή εκβφινπ πνδαξηθψλ 688,00 
122 αιιαγε εκβνινπ ρεηξηζηεξηνπ 48,00 

123 αιιαγε επαγσγηθνπ (θσηνθπηη) 95,00 

124 αιιαγε επαθεο 73,00 
125 αιιαγε εξηαινλ θνπδηλεηηνπ 22,00 

126 αιιαγε ειεθηξνβαιβηδαο 65,00 

127 αιιαγε θηη ρεηξηζηεξηνπ 36,00 
128 αιιαγε θνκπιεξ 478,00 

129 αιιαγε ιαδηνπ 20,00 

130 αιιαγε ιαδηνπ πδξ.θπθισκ. ζκα 262,00 

131 αιιαγε ιαζπσηεξα 68,00 

132 αιιαγε ιεβηε ρεηξηζηεξηνπ 32,00 

133 αιιαγε κηδαο 115,00 
134 αιιαγε πηεδνζηαηε 132,00 

135 αιιαγε ξειε 20,00 
136 αιιαγε ξνπιεκ.& γξαλαδ.κεησηε 1132,00 

137 αιιαγε ξπζκηζηε 196,00 

138 αιιαγε ζαζκαλ 388,00 
139 αιιαγε ζηδεξνζσιελα 47,00 
140 αιιαγε ζηαπξνπ 30,00 

141 αιιαγε ζηεγαλσλ 138,00 
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142 αιιαγε ηνπκπν εκβνινπ 385,00 

143 αιιαγε πδξ. ειεθηξνβαιβηδαο 160,00 

144 αιιαγε πδξ. θπθι.πνδαξηθσλ 133,00 
145 αιιαγε πδξ. θπθισκαηνο αληιηαο 522,00 
146 αιιαγε πδξαπιηθεο αληιηαο 385,00 

147 αιιαγε πδξαπιηθνπ θηλεηεξα 480,00 

148 αιιαγε θηεξνπ 110,00 

149 απνζπλδ.-επαλ. δνρεηνπ ιαδηνπ 100,00 

150 απνζπλδ.-επαλ. εκβ. βεινληνπ 268,00 
151 απνζπλδ.-επαλ. ειεθηξ.κνηεξ 69,00 

152 απνζπλδ.-επαλ. πδξαπι. αληιηαο 388,00 

153 απνζπλδ.-επαλ. πδξαπι.θηλεηεξα 482,00 

154 ειεγρνο δηαξξνσλ 68,00 

155 ειεγρνο ζαζκαλ 94,00 
156 ειεγρνο πδξαπι. αληιηαο 46,00 
157 ειεγρνο πδξαπι. θηλεηεξα 68,00 

158 ειεγρνο πδξαπι. ρεηξηζηεξηνπ 68,00 

159 ειεγρνο πδξαπιηθνο ο.κ.α. 1245,00 

160 επηζθεπε δηαξξνσλ πδξαπι. αληιηαο 392,00 

161 επηζθεπε δηαξξνσλ πδξαπι. θπθισκαηνο 392,00 

162 επηζθεπε δνρεηνπ ιαδηνπ 100,00 
163 επηζθεπε πεληαι 368,00 

164 ζπγθνιιεζε καζηθ 758,00 

165 ηνπνζεηεζε inventer 880,00 
166 αληηθαηάζηαζε κπαηαξίαο 20,00 

167 αληηθαηάζηαζε κεηαηξνπέα 24v - 12v 20amh 20,00 
 

 

Ρπρφλ εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, αιιά κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη δελ κπφξεζαλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

κειέηεο, ζα ηηκνινγνχληαη µε ρξέσζε αλά ψξα παξφκνηα κε θφζηνο φκνησλ εξγαζηψλ 

πνπ έρεη πξνζθέξεη ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ζην έληππν ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα ηηο 

ππφινηπεο αθφινπζεο εξγαζίεο, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ΑΟΣΗΘΝ ΘΑΡΑ ΑΞΝΘΝΞΖ ΘΝΠΡΝΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ /ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ : 40 € (ζαξάληα επξψ) 

Ξεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ θαη ηα γεληθά έμνδα (πιελ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ) αλά ψξα επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο, (ή ησλ ειαζηηθψλ) αλεμαξηήησο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδηθεπκέλσλ ή αλεηδίθεπησλ ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ επηζθεπή απηή θαη αλεμαξηήησο 
εάλ ε επηζθεπή πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ή εθηφο ζπλεξγείνπ. Γελ πεξηιακβάλεη ΦΞΑ 

 

 
Ν Γήµνο δχλαηαη κεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο απφ ηνλ κεηνδφηε ζε 

ζπλεξγαζία µε ηελ νξηδφκελε απφ ην Γήκν Δπηηξνπή, θαη ηε ζχληαμή ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

κεηνδφηε γηα ηελ ζπληήξεζε κεηά ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, λα απνθαζίζεη λα µελ πξνρσξήζεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιψο λα θαηαβάιεη ζηνλ κεηνδφηε ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ 

έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο αθνχ ν κεηνδφηεο παξαδψζεη ζην Γήκν ην ειεγκέλν 

κεραληθφ κέξνο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε. 
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Ξνηφηεηα πιηθψλ 

Νη εξγαζίεο & ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ λα ζηέιλεη 
απηά θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, µε δαπάλε ησλ πξνκεζεπηψλ. 
 

 
Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα επηζθεθζνχλ ην ακαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ (Νδφο 

Αγίνπ Αζαλαζίνπ 1, ηει. 210 6662140, θαη ζε ζπλελλφεζε µε ηελ ππεξεζία λα εμεηάζνπλ ηα 

νρήκαηα θαη ηηο ππεξθαηαζθεπέο θαη λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα απηά θαη γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο 

βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ θαηά ηελ απηνςία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην 

ακαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ. 

Ρν πνζφ ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο είλαη ην δηαζέζηκν 

απφ ην Γήκν γηα ην ζχλνιν ησλ επηζθεπψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνκεζεπηεί ν 
Γήκνο. Ζ δηάζεζε θαη θαηαλνκή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνζψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο. 
 

 
Δπεηδή ηα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ θαη ρξνλνινγίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
µπνξεί λα µελ ππάξρνπλ γλήζηα αληαιιαθηηθά ή αθφκα θαη ηνπ εκπνξίνπ θαη γη’ απηφ 

ζα απαηηεζεί ε ηνπνζέηεζε κεηαρεηξηζκέλνπ αληαιιαθηηθνχ µε ηα ίδηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά µε ην γλήζην αληαιιαθηηθφ, µε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο ζχκθσλεο 

γλψκεο γηα ην αληαιιαθηηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ 
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ. 

Απνξξίπηνληαη αληαιιαθηηθά πνπ δελ είλαη ζχκθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 

εθάζηνηε θαηαζθεπαζηψλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπο θαηά 

πεξίπησζε. 

Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί αληαιιαθηηθφ κεηαρεηξηζκέλν ίδηνπ ηχπνπ µε ην γλήζην ε ηηκή θφζηνπο ηνπ 
ζα πξνεγθξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

νρεκάησλ. 

Νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ - πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ. 

Νη ζπκκεηέρνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ απνδέρνληαη φηη ζα δέρνληαη ηνλ 

έιεγρν ζην ζπλεξγείν ηνπο απφ ηελ Δπίβιεςε ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία φπνηε ε 

Δπίβιεςε ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο, ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ζηνλ κεηνδφηε. 
 

 

Πε θάζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αληαιιαθηηθνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ νρήκαηνο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ην Γήκν λα παξαδίδεη θαη ην 

αληαιιαθηηθφ – εμάξηεκα πνπ αθαηξέζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην εθάζηνηε φρεκα. 

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη 
παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή εμάξηεκα 

απνζπλαξκνινγεζεί εληφο ηνπ δεκνηηθνχ ακαμνζηαζίνπ. 

Πηελ δηάξθεηα φπνπ ην Γεκνηηθφ φρεκα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ κεηνδφηε, απηφο είλαη θχξηα & 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε είδνπο δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηνχ θαη ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκά γηα 

απνδεκίσζε κεξηθή είηε νιηθή γηα ην δεκησζέλ φρεκα. 

Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πάςεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηνπο κεηνδφηεο ν Γήκνο 

δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην. 
 

 

ΚΔΟΝΠ Γ – Δηδηθνί Όξνη & δηαδηθαζία επηζθεπήο 

Νη κεηνδφηεο δελ ζα ελεξγνχλ απηνβνχισο ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ, 

ζηελ δηάγλσζε βιαβψλ, ζηελ απνμήισζε αληαιιαθηηθψλ, ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 
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επηζθεπή, ζηελ εθαξκνγή λέσλ αληαιιαθηηθψλ, ζηελ επαλαζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή 

κεξψλ θαη γεληθά ζηελ επηζθεπή ρσξίο ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. 
 
1.   Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ ζπληήξεζε φισλ ησλ νρεκάησλ, 
κεραλεκάησλ θαη κνηνπνδειάησλ είλαη ε αθφινπζε : 

     Ρν  Γξαθείν  Γηαρείξηζεο &  Ππληήξεζεο νρεκάησλ (Γξαθείν Θίλεζεο)  ζα  εθδίδεη 
«Γειηίν  ή  Δληνιή  Ρερληθήο  Δπηζεσξήζεσο  θαη  Δπηζθεπήο  νρήκαηνο»  πνπ  ζα 

αλαγξάθεη πεξηιεπηηθά ην είδνο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη 
λα αλαηεζνχλ ζε ηδησηηθφ ζπλεξγείν θαη πξνσζεί ην  «Γειηίν Ρερληθήο Δπηζεψξεζεο 

θαη επηζθεπήο νρήκαηνο» ζην ζπλεξγαδφκελν ηδησηηθφ ζπλεξγείν γηα ηελ επηζθεπή 

– ζπληήξεζε θ.ι.π. ηνπ απηνθηλήηνπ. 

  Ρν ηδησηηθφ ζπλεξγείν ππνρξενχηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ 

ιήςε ηνπ εληχπνπ «Γειηίν Ρερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπήο νρήκαηνο» απφ ηελ 
ππεξεζία λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερλνινγηθή επηζεψξεζή ηνπ 

νρήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

εξγαζηψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 
     Πηε ζπλέρεηα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ζην «Γειηίν Ρερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη 

Δπηζθεπήο ηνπ Νρήκαηνο» ηηο ηερληθέο δηαπηζηψζεηο πνπ έθαλε θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ 
απηνθηλήηνπ,  φιεο  ηηο  επηζθεπαζηηθέο  εξγαζίεο  ή  εξγαζίεο  ζπληήξεζεο  πνπ 
απαηηνχληαη (αλάιπζε ζε είδνο εξγαζίαο   θαη   ζπλνιηθή   δαπάλε), θαζψο θαη ηα 
εμαξηήκαηα, αληαιιαθηηθά θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ µε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο. 

     Ρν  Γειηίν  απηφ  δηαβηβάδεηαη  ζηελ  πεξεζία  γηα  επαλέιεγρν  απφ  ην  Γξαθείν 

Γηαρείξηζεο Ππληήξεζεο νρεκάησλ (Γξαθείν Θίλεζεο) µε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 
παξφρνπ ψζηε λα δνζεί ε ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ επηζθεπή ή ζπληήξεζε 

  Θαηφπηλ ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ηνπ «Γειηίνπ ηεο Ρερληθήο Δπηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο 
ηνπ  νρήκαηνο»,  ν     πάξνρνο  ππνρξενχηαη  λα  επηζθεπάζεη  ην  φρεκα  ή  λα 
αληηθαηαζηήζεη  εμαξηήκαηα  θιπ.  µε  ρξήζε  λέσλ  αληαιιαθηηθψλ  εληφο  ηνπ 
επφκελνπ 48ψξνπ εθηφο, αλ απηφ ζα πξέπεη λα παξαγγειζεί απφ ην εμσηεξηθφ 
νπφηε ε επηζθεπή γίλεηαη άκεζα µε ηελ ιήςε ηνπ αληαιιαθηηθνχ θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ε βιάβε είλαη κεγάιε λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ρξφλν επηζθεπήο ηνπ νρήκαηνο θαηά 
ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ «ΓΔΙΡΗΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΖΠ 
ΝΣΖΚΑΡΝΠ». 

  Κεηά ηελ επηζθεπή ηνπ θάζε νρήκαηνο ζπληάζζεηαη «ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΔΞΗΠΘΔΖΠ» 
ηελ νπνία ππνγξάθνπλ απφ θνηλνχ ν αλάδνρνο, ν αξκφδηνο ηερληθφο ππάιιεινο 
θαη πξντζηάκελνο  ηνπ  Γξαθείνπ  Θίλεζεο  Νρεκάησλ  ηνπ  Γήκνπ,  ζηελ  νπνία 
αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ην ηζηνξηθφ ηεο βιάβεο θαη νη εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηήο. 

 
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ζα ηεξείηαη γηα θάζε ηηκνιφγην μερσξηζηά, θσηναληίγξαθα δε ησλ σο άλσ 

εληχπσλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ δηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζπλνδεχνληαο ην αληίζηνηρν 

ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο. Πε θάζε έθδνζε ηηκνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλνληαη νη 

ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ζα επηζπλάπηεηαη θσηναληίγξαθν ηκήκαηνο ηνπ 

ηηκνθαηαιφγνπ ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά 

θαη φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ (PART NUMBER) ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ ή αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ, εγθεθξηκέλσλ απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηή (θσδηθφο εγθεθξηκέλνπ θαη/ή θσδηθφο θαηαζθεπαζηή) θαη ε αληίζηνηρε ηηκή. 

Δμαηξνχληαη ηα είδε ηα νπνία δε δηαζέηνπλ part number φπσο πρ, νη θνριίεο, θιπ. 

Γηα ηα νρήκαηα πνπ δηαζέηεη ν Γήµνο µαο, θαη δελ ππάξρεη πιένλ αληηπξνζσπεία ζηε ρψξα µαο, 

νχηε ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά, γλήζηα ή άιισλ εηαηξεηψλ µε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν 

κεηνδφηεο κπνξεί λα πξνηείλεη κεηαρεηξηζκέλα αληαιιαθηηθά µε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

χζηεξα απφ ζπκθσλία κε ηελ ππεξεζία θαη ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Ζ γξαπηή επηθνηλσλία κεηαμχ Γήµνπ & κεηνδφηε, εάλ δελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ζα 

δηαθηλείηαη µέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) & ζα είλαη  δεζκεπηηθή γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 

 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Γήµνο έρεη ηε δπλαηφηεηα, απεπζπλφκελνο ζηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ή 

θαηαζθεπαζηή ηνπ εθάζηνηε ηξνραίνπ πιηθνχ ην νπνίν πξννξίδεηαη πξνο ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή, λα εμεηάδεη ηελ νξζφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ θάζε θνξά εξγαζηψλ, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ : 
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  πξνηεηλφκελσλ   αληαιιαθηηθψλ,   έηζη   ψζηε   λα   ηεξνχληαη   νη   πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο  θαη ιεηηνπξγίαο  ηνπ  ζπλφινπ  θαη  λα  δηαζθαιίδεηαη  ε  ζσζηή  θαη 
κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηνπ. 

  δηαηεξεί ην δηθαίσκα έξεπλαο ζηελ αγνξά γηα ην χςνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, 

είηε αξρηθά είηε δηαδνρηθά, εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
     δχλαηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ππεξεζία εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην λα δηαζηαπξψλεη ην 

ρξφλν ηηκνιφγεζεο ησλ  σξψλ  εξγαζίαο,  φηαλ  γίλεηαη  ηέηνηα  ρξέσζε,  ζε  ζρέζε 

µε ην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ εμεξρνκέλσλ νρεκάησλ, εθφζνλ ην βηβιίν απηφ βξίζθεηαη 
ζε ηζρχ απφ ηελ θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία. 

     δχλαηαη, κεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο θαη ηε ζχληαμε ηνπ 
Γειηίνπ  Ρερληθήο  Δπηζεψξεζεο  Νρήκαηνο  κεηά  ή  άλεπ  αληαιιαθηηθψλ απφ  ηνλ 

πάξνρν, λα απνθαζίζεη λα µελ πξνρσξήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιψο λα 
θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο 
βιάβεο, αθνχ ν αλάδνρνο παξαδψζεη ζηνλ Γήµν ην ειεγκέλν  κεραληθφ κέξνο ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε. 
 

 
3. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί φηη ε πνηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή εκθαλίδνληαη ειαηηψκαηα θιπ. ν πάξνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηά, ζχκθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαη 

εάλ δελ ζπκκνξθσζεί µε απηφ εληφο νξηδφκελεο απφ ηελ πεξεζία πξνζεζκίαο ή παξέιζεη ε 

παξαπάλσ πξνζεζκία θαη δελ ελεξγήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο, ηφηε ν Γήκνο κπνξεί λα 

αγνξάζεη ηα θαηαζηξαθέληα ή ειαηησκαηηθά πιηθά απ' επζείαο απφ ην εκπφξην, λα επηζθεπάζεη 

ην ειαηησκαηηθφ κέξνο θαη λα ρξεψζεη ηελ αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ πάξνρν µε θξάηεζε απφ 

ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο πηζηνπνίεζεο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 
 

 
4.  Ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε 

ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή εμάξηεκα 

απνζπλαξκνινγεζεί εληφο ηνπ δεκνηηθνχ ζπλεξγείνπ επηζθεπήο νρεκάησλ. 
 
 
5.  Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ. 

Νη αλαθεξφκελεο ζηνλ ηηκνθαηάινγν βαζηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ είλαη 

ελδεηθηηθέο θαη δελ απνθιείνπλ ηελ αλάγθε θαη άιινπ είδνπο επηζθεπήο ή αληαιιαθηηθψλ 

πέξαλ ησλ επηζήκσλ αληηπξνζσπεηψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ηδηαίηεξα. Αλ ν 

δηαγσληδφκελνο θξίλεη φηη δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηεο 
πεξεζίαο γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ 
ζα απαηηεζνχλ κπνξεί λα θαηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηπιένλ ηηκνθαηαιφγνπο 

απνθιεηζηηθά θαη µφλν γηα εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ δελ πεξηέρνληαη ζηνπο 

ηηκνθαηαιφγνπο ηεο πεξεζίαο θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. Νκνίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

πιένλ ζηελ Διιάδα επίζεκνο αληηπξφζσπνο ή θαηαζθεπαζηήο γηα θάπνην απφ ηα νρήκαηα ηφηε 

ζα εθαξκφδεηαη ν εθαξκνδφκελνο απφ ην ζπλεξγείν ηηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθψλ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

 
 
7. Θαηά ηελ ηηκνιφγεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ 

αληαιιαθηηθψλ (PART NUMBER) ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ ή 

αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ, εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (θσδηθφο εγθεθξηκέλνπ θαη/ή 

θσδηθφο θαηαζθεπαζηή), θιπ. Δμαηξνχληαη ηα είδε ηα νπνία δε δηαζέηνπλ part number φπσο πρ, 

νη θνριίεο. 
 
 
8. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη αδαπάλσο ηελ κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην ζπλεξγείν 

ηνπ εάλ απηφ αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
Λνκνχ Αηηηθήο. 

Πε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πάςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα ηζρχνπλ θάπνηνη 
απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ν Γήµνο κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή. 
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9. Ν κεηνδφηεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ελδεηθηηθή θαη δελ 

πξνυπνζέηεη ηελ εθηέιεζε φινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα 
κεησζεί ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ αλάινγα κε ηηο δηακνξθνχκελεο αλάγθεο. 

Ππγθεθξηκέλα ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο αθνξά ηκήκα ή θαη νιηθή απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
αλάινγα ηελ θάζε πεξίπησζε. 

Ν κεηνδφηεο θαηφπηλ εληνιήο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ ζα πξνρσξεί ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 

Νη ηηκέο ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ απηνθηλήησλ ζα 

είλαη ζχκθσλα κε ηνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο θαη ζα 

έρεη ηελ πξνζθεξφκελε έθπησζε . 

Απαηηείηαη λα επηζπλαθζεί ν επίζεκνο ηηκνθαηάινγνο ηεο 

αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή κε ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά αλά νκάδα. 
 

 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Θαηάζηεκα Νρεκάησλ 

Ρα νρήκαηα ηα νπνία πηζαλφλ λα ηχρνπλ ηεο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο είλαη ηα 

αθφινπζα: 
 

 

Α/Α ΑΟ.ΑΡΝΘΗΛ ΔΗΓΝΠ ΑΡ/ΡΝ 

1 ΕΣΑ-586 ΚΝΡΝ ΗΣ YAMAHA 

2 ΘΖΗ-9632 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ 

3 ΘΖΗ-3021 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ 

4 ΕΣΣ-943 ΚΝΡΝΞΝΓΖΙΑΡΝ 

5 HO-3888 ΚΝΡΝ YAMAHA 

6 ΘΖΖ-2189 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ 

7 KHH-2190 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ 

8 ΘΖΖ 2250 EΞΗΒΑΡΗΘΝ 

9 ΘΖI-3166 Φ.Η.Σ. FORD 

10 ΘΖΝ-5503 Φ.Η.Σ. FORD 

11 ΘΖΗ 9648 ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

12 ΘΖΗ-3199 Φ.Η.Σ. FORD 

13 ΘΖΗ-7318 HYUNDAI MINI BUS 9 ζέζεσλ 

14 KHI-7306 Φ.Η.Σ. MITSUBISHI 

15 ΘΖΗ 7255 ΑΛOIKTO ΦΝΟΡΖΓΝ 

16 ΘΖΝ-6080 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

17 ΘΖΗ-3003 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

18 ΘΖΗ-3043 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

19 ΘΖΗ-3060 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

20 ΘΖΖ-2165 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

21 ΘΖΝ-6145 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

 

22 
 

ΘΖΖ 2257 
 

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

23 ΘΖΖ 2208 ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 
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24 
 

ΘΖΖ 2227 
 

ΒΡΗΝΦΝΟΝ ΓΑΡΝΠ ΦΝΟΡΖΓΝ 1829Θ 

25 ΘΖΖ-2201 ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

26 ΘΖ-5977 ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

 

27 
 

ΚΔ-56521 
 

Κ/Δ ΦΝΟΡ.MERCEDES ΞΙΛΡ 

28 KHH-6193 ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

29 ΘΖΖ 2244 ΑΛOIKTO ΦΝΟΡΖΓΝ 

30 ΘΖΝ-5564 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

 

31 
 

ΘΖΗ 3114 
 

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

32 ΚΔ-56538 Κ/Δ ΘΑΙ.NISSAN 

33 ΘΖO 5949 ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

34 Ξιαίζην 10944 Πθνχπα IVECO 

35 ΘΖΗ 3180 ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

 

36 
 

ΘΖΗ 7336 
 

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΝ 

 

37 
 

ΘΖΖ 2258 
 

ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ ΦΝΟΡΖΓΝ -ΑΟΞΑΓΖ 

38 ΘΖΝ-6138 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

39 KHI-7347 ΦΝΟΡΖΓΝ 

40 ΚΔ-35395 Κ/Δ ΔΠΘ. JCB 

41 ΘΖΖ-2295 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

42 ΘΖΖ-2296 ΗΣΦ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦ. 

43 ΘΖΖ-2284 ΡΟΑΘΡΝΟΑΠ 

44 ΚΔ-56522 Κ/Δ ΔΘΠ.RAVO 
 

45 
 

ZXX 0874 
 

ΡΟΗΘΘΙΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

 

46 
 

BKH 0954 
 

ΡΟΗΘΘΙΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

 

47 
 

ΒΘΒ 969 
 

ΡΟΗΘΘΙΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

 

48 
 

ΒΘΒ 970 
 

ΡΟΗΘΘΙΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

 

49 
 

BXI 512 
 

ΡΟΗΘΘΙΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

 

50 
 

BXI 740 
 

ΡΟΗΘΘΙΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

51 ΘΖΖ-5538 ΡΟΑΘΡΝΟΑΠ 
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52 Ξιαίζην 526111130 BOB-CAT S 250 

 

53 
 

ΚΔ 85979 
 

ΠΑΟΩΘΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΝΓΩΛ 

 

54 
 

ΚΔ 109378 
 

ΠΑΟΩΘΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΝΓΩΛ 

55 ΚΔ 86887 KAΓΝΞΙΛΡΖΟΗΝ 

56 ΘΖΗ-3193 Φ.Η.Σ. RENAULT van 

57 ΘΖΝ-6135 Φ.Η.Σ. FORD 

58 ΑΟ.ΞΙΑΗΠΗΝ 27620 Κ/Δ ΔΠΘ. JCB 

59 ΘΖΗ-3077 ΘΙΔΗΠΡΝ ΦΝΟΡΖΓΝ 

60 ME 64210 ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ-ΦΝΟΡΩΡΖΠ 

61 ΚΔ 88145 ΝΓΝΠΡΟΩΡΖΟΑΠ 

62 ΚΔ 114365 ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ-ΦΝΟΡΩΡΖΠ 

63 ΘΖΗ 3035 ΦΝΟΡΖΓΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

64 ΘΖΝ 5940 ΦΝΟΡΖΓΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

65 BKH 0955 ΡΟΗΘΘΙΝ ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΝΗΘΡΝ 

66 ΘΖΗ 9641 ΦΝΟΡΖΓΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

67 ΘΖΝ 6122 EΞΗΒΑΡΗΘΝ 

68 ΘΖΗ-3002 Δ.Η.Σ. TOYOTA 

69 ΘΖΗ-3132 ΙΔΩΦ.IVECO 

70 ΘΖΗ-3133 ΙΔΩΦ.IVECO 

71 ΚΔ-104825 ABO-DEMAN-ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ 

72 KHH-2275 ΞΝΙΚΑΛ SCANIA 

73 ΘΖΝ 6146 EΞΗΒΑΡΗΘΝ 

74 ΘΖΖ 2212 EΞΗΒΑΡΗΘΝ 

75 ΘΖI 3177 EΞΗΒΑΡΗΘΝ 

76 ΘΖΖ-1286 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ 

77 ΘΖΝ-5873 Φ.Η.Σ. FORD 

78 ΚΔ 81562 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ 

79 ΘΖH 5522 ΦΝΟΡΖΓΝ ΘΙΔΗΠΡΝ 

80 ΞΠ 963 ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ 

81 KHH 7447 Φ.Η.Σ. FORD 

82 KHO-6151 EΞΗΒΑΡΗΘΝ 
 
 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI – ΔΔΔΠ (Ξξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Ν (ππφ) θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π) ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 θαη 79Α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππνβάιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο πξνβιέςεηο: 

α. Ζ αλαζέηνπζα αξρή: 
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1. Γεκηνπξγεί κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
ην Δ.Δ.Δ.Π πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζπκπιεξψλνληαο θαη 

επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια πεδία. 

 
2. Πην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ Δ.Δ.Δ.Π, επηιέγεη εμαγσγή. 

 
3. Ρν αξρείν πνπ εμάγεηαη είλαη ζε κνξθή .xml θαη δελ είλαη αλαγλψζηκν (δελ «αλνίγεη» κε 

θάπνην γλσζηφ πξφγξακκα πνπ έρνπκε ζηνπο Ζ/). Ρν αξρείν απηφ ην αλαξηά ζην ΔΠΖΓΖΠ καδί 

κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο. 
 
β. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 
1. Ξξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην ελ ιφγσ αξρείν απφ ην ΔΠΖΓΖΠ, λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/ ηνπ 

θαη λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

Πηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμεη «Δηζαγσγή Δ.Δ.Δ.Π» θαη λα «αλεβάζεη» ην αξρείν ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Δ.Δ.Δ.Π ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ «θαηέβαζε» απφ ην ΔΠΖΓΖΠ. 

2. Πηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν ζχληαμεο. Αλ είλαη δπλαηφ, ππνγξάθεη ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν. 

3. Δπηιέγεη «Δθηχπσζε». Ρν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε 

εθηχπσζε ηνπ κε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσηή ζε κνξθή .pdf. Πε πεξηβάιινλ 

Microsoft Windows, ην eΔ.Δ.Δ.Π κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη 

ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία εθηχπσζεο PDF). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αξρείσλ PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Πε 

πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔ.Δ.Δ.Π κπνξεί λα εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή. 

4. πνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν .pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θη αλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά 
ζηελ ηζηνζειίδα). 

5. πνβάιιεη θαη ην απηφ αξρείν ηνπ Δ.Δ.Δ.Π ηφζν ζε κνξθή .xml φζν θαη ζε .pdf ζην θάθειν 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

γ. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ , 

Αμηνινγεί ην Δ.Δ.Δ.Π είηε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf, είηε κε ην αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ .xml 

ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ην δεκηνχξγεζε 

(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). 
 Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πιεκκέιεηεο θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ Δ.Δ.Δ.Π πνπ επηζχξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ εθάζηνηε νηθνλνκηθνχ 

θνξέα απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο: 

α. Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ 
θαη δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) Δ.Δ.Δ.Π. 

β. Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 

αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ Δ.Δ.Δ.Π καδί κε ρσξηζηφ Δ.Δ.Δ.Π, φπνπ παξαηίζεληαη νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 

γ. Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(ι.ρ ελψζεσλ, θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα δίλεηαη, γηα θάζε έλαλ 

ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, ρσξηζηφ Δ.Δ.Δ.Π, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζηα κέξε ΗΗ έσο V απηνχ. 

δ. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ Δ.Δ.Δ.Π ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

(1) To Δ.Δ.Δ.Π ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Λ.4497/2017). 

(2) Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ηπρφλ Δ.Δ.Δ.Π πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ παξ.2 (β-γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

(3) Θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθηφο ησλ 

άιισλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

εμνπζηνδφηεζεο ηνπ/ησλ πξνζψπνπ/σλ πνπ ζπκπιήξσζαλ θαη ππέβαιαλ ην 

Δ.Δ.Δ.Π. 
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(4) Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο θαη γηα ηα ηπρφλ Δ.Δ.Δ.Π πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ παξαπάλσ (β-γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV– πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΙΖΛΖΠ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
ΑΟ.ΚΔΙ: 28/2018 

 
 
 
 
 
 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΩΛ – ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ & ΚΝΡΝΞΝΓΖΙΑΡΩΛ ΓΖΚΝ ΞΑΙΙΖΛΖΠ ΡΖΠ 

Ξ’ΑΟΗΘΚ . 23636/2018 ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 

 
Α/ 
Α 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

 
 
 
 
 
 

ΝΚΑΓΑ 

ΔΟΓΑΠΗ 

ΩΛ 

 
 
 
 
 
 

ΞΟΝΫΞ / 

ΠΚΝΠ 

ΞΟΝ 

Φ.Ξ.Α. 

 

 
ΔΘΞΡΩΠΖ 

% ΔΞΗ ΡΝ 

ΩΟΗΑΗΝ 

ΘΝΠΡΝΠ 

ΠΛΡΖΟΖΠ 

ΖΠ 

(ΝΙΝΓΟΑΦ 

ΩΠ ΘΑΗ 

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘ 

ΩΠ) 

ΔΘΞΡΩΠΖ % 

ΔΞΗ ΡΝ 

ΡΗΚΝΘΑΡΑΙ 

ΝΓΝ 
ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗ 

ΘΩΛ ΡΖΠ 

ΔΞΗΠΖΚΖΠ 

ΑΛΡΗΞΟΝΠΩ 

ΞΔΗΑΠ 
(ΝΙΝΓΟΑΦΩ 

Π ΘΑΗ 

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘ 

ΩΠ) 

 
 
 

ΔΘΞΡΩΠΖ % 

ΔΞΗ ΡΩΛ 

ΡΗΚΩΛ 

ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 

(ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ 

ΘΑΗ 

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩ 

Π) 

 
 
 
 
 
 

ΚΔΠΖ ΔΘΞΡΩΠΖ 

% 
(ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ 

ΘΑΗ 

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ) 

 
 
 

 
ΡΗΚΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

 ΦΝΟΔΑ ΞΟΝ 

Φ.Ξ.Α. 

(ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ 

ΘΑΗ 

ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩ 

Π) 

 

1 
Ππληήξεζε κηθξψλ 

απηνθηλήησλ 

 

Α 
 

35.080,65€ 
     

 
2 

Ππληήξεζε 
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

 
Β 

 

148.387,10 

€ 

     

 

3 
Ππληήξεζε 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

Γ 
 

28.629,03€ 
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4 

Ππληήξεζε 
ειεθηξνινγηθψλ 

απηνθηλήησλ - 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 

Γ 

 

 

54.838,71€ 

     

 

5 
 

Ππληήξεζε ζαξψζξσλ 
 

Δ 
 

32.258,06€ 
     

 
6 

 

Ππληήξεζε ηξηθχθισλ - 

κνηνπνδειάησλ 

 
ΠΡ 

 
8.064,52€ 

     

 

7 
Ππληήξεζε 

ιεσθνξείσλ 

 

Ε 
 

10.483,87€ 
     

 

8 
Ππληήξεζε 

ππξνζβεηηθψλ 

 

Ζ 
 

3.225,81€ 
     

 

 
9 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ 

κηθξψλ απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ 

θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 
Θ 

 

 
20.161,29€ 

     

 

 
10 

Δξγαζίεο θαλνπνηταο 

κηθξψλ απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ 

θαη κεραλεκάησλ 
έξγνπ 

 

 
Η 

 

 
14.919,35€ 

     

 

11 
Ππληήξεζε 

αλπςσηηθψλ 

 

Θ 
 

8.064,52€ 
     

 

1 Νη  ΠΡΖΙΔΠ 5, 6 θαη 7 ζπκπιεξψλνληαη αλάινγα κε ηελ ΝΚΑΓΑ ζπκκεηνρήο θαη βάζεη ηεο έθπησζεο πνπ ζα δψζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζην σξηαίν 

θφζηνο ζπληήξεζεο, ζηε ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ αληαιιαθηηθψλ ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο/θαηαζθεπαζηή θαη ζηηο ελδεηθηηθέο εξγαζίεο ηεο νκάδαο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρεη. Απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ ζηειψλ. Ρν θάζε πνζνζηφ έθπησζεο ζα έρεη δηαθξηηφηεηα ελφο δεθαδηθνχ ςεθίνπ. 

Ρν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο ζηήιεο 5, 6 θαη 7 ζα δνζεί (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

2 Ζ ΠΡΖΙΖ 8 πξνθχπηεη απφ ην καζεκαηηθφ ηχπν: (10% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο σξηαίνπ θφζηνπο επηζθεπήο/ζπληήξεζεο) + (60% * Ξνζνζηνχ 

έθπησζεο ηηκήο ηηκνθαηαιφγνπ αληαιιαθηηθψλ) + (30% * Ξνζνζηνχ έθπησζεο ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ ηηκνινγίνπ), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο ζηήιεο 4, 5 θαη 6. 

Ρν πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο πνπ ζα πξνθχπηεη ζα έρεη δηαθξηηφηεηα δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη ζα δνζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

3   Ζ ΠΡΖΙΖ 9 πξνθχπηεη απφ ην καζεκαηηθφ ηχπν: Ξξνυπνινγηζζείζα ηηκή * (100% - Ξνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο %) 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα ηηκή είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε 4. 

Ρν πνζνζηφ Κέζεο Έθπησζεο είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε 8. 
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Ζ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ Νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα δνζεί νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 
 
 
4   Ππκπιεξψλνληαη κφλν νη γξακκέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

 
 
 
 
 
 
 

Πθξαγίδα – πνγξαθή) 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΥΛ 

(Ζκεξ/λία – 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψ 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δθδφηεο (Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Ξξνο: (Ξιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 

Φνξέα1)............................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα2) 

......................................... 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ……………4 ππέξ ηνπ 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, ....................... , ΑΦΚ: 

παηξψλπκν) 

(δηεχζπλζε 

)               ……………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) 

....................... 

(δηεχζπλζε) …………………..…….. ή 

... 
 

 
, ΑΦΚ: 

................. 

……........... 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε 

επσλπκία) 

β) (πιήξε 

επσλπκία) 

γ) (πιήξε 

επσλπκία) 

........................, ΑΦΚ: 

......................                        (δηεχζπλζε) ………….………………………………….. 

........................, ΑΦΚ: 

......................                        (δηεχζπλζε) ………….………………………………….. 

........................, ΑΦΚ: 

......................                        (δηεχζπλζε) ………….…………………………………5 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 

κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) 

Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

................... 

Γηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/ 

....................................................                                     6   ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο / 

Ζ        Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο: (ηίηινο ζχκβαζεο)/ γηα ην/ηα ηκήκα/ηα 
 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ 
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ςπέπ ος η εγγύηζη) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....................εκέξεο 8 απφ 

ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 9. ή 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε 

έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε 

απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

πεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο 

Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο10. 
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Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε11. 
 

 
(Δμνπζηνδνηεκέλε 

πνγξαθή) 
 

 
 
 
1.   Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2    Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3 Ρν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλαγξάθεηαη 

νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Πην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν 

ΦΞΑ (άξζξν 72 Λ. 4412/2016). 
4    φπσο. ππνζ. 3. 

5    Ππκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

6    Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, θιπ 

7 Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ 

ηεο Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη 

ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α 

ππνβάιιεηαη πξνζθνξά. 

8    Λα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

9 ΠΖΚΔΗΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 72 Λ. 4412/16). 

 
10       Άξζξν 72 Λ. 4412/2016. 

11       Ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ 

ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε 

αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 
 

 
 
 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Δθδφηεο (Ξιήξεο επσλπκία Ξηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / 

Ζκεξνκελία έθδνζεο…………………………….. 

Ξξνο: (Ξιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο 

Φνξέα1)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)2................................ 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ………………………………………………………………………..4 

ππέξ ηνπ: 
 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, 

παηξψλπκν) 

 

................. 

....              , ΑΦΚ: ................ 
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(δηεχζπλζε) .......................…….., ή  

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) 

………………. 
 

, ΑΦΚ: 
 
…................. 

(δηεχζπλζε).......................…….. ή   

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ 
πξνζψπσλ 

 

α) (πιήξε επσλπκία) 

................... 
, ΑΦΚ: 

................. 
εχζπλζε).....  

 

β) (πιήξε επσλπκία) 

.................... 

 

, ΑΦΚ: 

...................... 

 

(δηεχζπλζε). 

... 

 

γ) (πιήξε επσλπκία) 

........................ 

κέιε ηεο έλσζεο / 

 

, ΑΦΚ: 

...................... 

 

(δηεχζπλζε). 

... 

 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια 

ηα 

θνηλνπξαμίαο)    
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..5/ ηεο ππ 

αξηζ ..... 

ζχκβαζεο (ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα 

κε 

ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) 

........................ 
Γηαθήξπμε / Ξξφζθιεζε / Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο 6 

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....…. εκέξεο7 απφ ηελ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο8) ή 

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Ρξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9. 
 

 
(Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 

 

 
 
 
1    Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2    Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3    Νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. Πην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ. 

4    Όπσο ππνζεκείσζε 3. 

5 Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ 
ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

6   Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, 

7   Λα νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

8   Πχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο 

ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
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9 Ν θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ 

ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ 

ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε 

ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε 

αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI – Πρέδην Πχκβαζεο 

Π  Κ Β Α Π Ζ 
 

Γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν “ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΣΖΚΑΡΩΛ – ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ & 

ΚΝΡΝΞΝΓΖΙΑΡΩΛ”, ηεο νκάδαο ………., δαπάλεο ………….. € (ρσξίο ΦΞΑ), 

κε ΦΞΑ 24% ………….€, ήηνη ζπλνιηθήο δαπάλεο …………€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%)” 
 

 
 
Πηελ Ξαιιήλε ζήκεξα, ….. ……………… 201…, εκέξα ………………….., νη 

ππνγξαθφκελνη: 
 

I. ΓΖΚΝΠ ΞΑΙΙΖΛΖΠ πνπ εδξεχεη ζηνλ Γέξαθα επί ηεο νδνχ Ηζάθεο 12, κε 

ΑΦΚ 997606696 (ΓΝ Ξαιιήλεο), πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηνλ 

ΕΝΡΠΝ  ΑΘΑΛΑΠΗΝ, Γήκαξρν  Γήκνπ  Ξαιιήλεο, πνπ  ζα  απνθαιείηαη 

εθεμήο «Ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ» θαη 
 

II.     ………………………………,    κε    αξ. αζη. Ραπηφηεηαο ………………..    σο 
εθπξφζσπνο  ηεο  εηαηξίαο 

 

………………..  κε  ΑΦΚ  ………………………. 

 

 

Γ.Ν.. 

 

 

…………, 

 

 

Γ/λζε: 
………………,  Ρ.Θ.  ………..,  Ρει.  …………….., πνπ ζα απνθαιείηαη εθεμήο «Ν 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ», ζπκθψλεζαλ θαη ζπλνκνιφγεζαλ ηα αθφινπζα. 
 

Ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελεξγψληαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Λ. 

3463/2006 (Γ.Θ.Θ.) θαη  έρνληαο ππ' φςε ηηο δηαηάμεηο: 
 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και 

Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 
 

2. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) 

Δνζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, 

ηποποποίηζη ηος  ν.  3419/2005 (Α'  297) και  άλλερ διαηάξειρ” θαη  ηνπ  λ. 

3614/2007  (Α'  267)  «Γιασείπιζη,  έλεγσορ  και  εθαπμογή  αναπηςξιακών 

παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 
 

3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ», 
 

4. ηνπ  λ.  4250/2014  (Α'  74)  «Γιοικηηικέρ  Απλοςζηεύζειρ  -  Καηαπγήζειρ, 

ςγσωνεύζειρ Νομικών Πποζώπων και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα- 

Σποποποίηζη Γιαηάξεων ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 
 

5. ηεο  παξ.  Ε  ηνπ  Λ.  4152/2013  (Α'  107)  «Πποζαπμογή  ηηρ  ελληνικήρ 

νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων 
καθςζηεπήζεων πληπωμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ», 

 

6. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Δλεγκηικό 

ςνέδπιο» 
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7. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων 

ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη», 
 

8. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων 

ςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων», 
 

9. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική 

ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 
αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ 

διαηάξειρ”, 
 

10.ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ 
 

11.ηνπ  λ.  3548/2007  (Α’  68)  «Καηασώπιζη  δημοζιεύζεων  ηων  θοπέων  ηος 

Γημοζίος ζηο νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ», 
 

12.ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ», 
 

13.ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και 

άλλερ διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 

14.ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και 

Πολιηιζηικά Θέμαηα”, 
 

15.ηνπ π.δ 28/2015 (Α'  34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην  ππόζβαζη ζε 

δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”, 
 

16.ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
 

17.ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος 

Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ» 
 

18.ηεο   κε   αξ.   56902/215  (Β'   1924/2.6.2017)  Απφθαζεο  ηνπ   πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ 
ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίων ςμβάζεων (Δ..Η.ΓΗ..)», 

 

19.ηεο Απνθ.   π.    Ξξνεδξίαο   3373/390/20-3-75   &    ηελ    ηξνπ/θή   ηεο 

4993/745/24-4-75   «Ξεξί θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, ζπληεξήζεσο, 

αγνξάο αληαιιαθηηθψλ & πξνκήζεηαο θαπζίκσλ & ιηπαληηθψλ θ.ι.π. ησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γεµνζίνπ, ησλ Ν.Ρ.Α & ησλ ελ γέλεη Λ.Ξ.Γ.Γ. θ.ι.π. πεξί σλ ην 

άξζξν Η ηνπ Λ.∆/ηνο 2396/53» 
 

20.ηεο ππ’αξηζκ. 28/2018 Κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Ξεξηβάιινληνο 

θαη Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο. 
 

21.Ρν Ξξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 18REQ003149117 2018 -05-24 
 

22.Ρελ ππ’αξηζκ. 122/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6ΞΘΖΥΜΘ- 

9Β) γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

23.Ρελ ππ’αξηζκ. 265/2018 απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (κε ΑΓΑ: 60Η4ΥΜΘ- 

ΟΘΓ) πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο. 
 

24.Ρν Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΚ: 18REQ003202383 2018-06-05. 
 

25.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 925/24.05.2018 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 10.6263.0022 κε ΑΓΑ: 6ΥΝ7ΥΜΘ-ΑΔΠ 
 

26.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 926/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 10.6263.0023 κε ΑΓΑ: 754ΑΥΜΘ-ΓΝΝ 
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27.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 927/24.05.2018 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 10.6263.0024 κε ΑΓΑ: 6Ξ82ΥΜΘ-Τ56 
 

28.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 928/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 10.6263.0025 κε ΑΓΑ: Υ8Θ3ΥΜΘ-Γ 
 

29.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 929/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 15.6263.0016 κε ΑΓΑ: Υ8ΗΛΥΜΘ-Κ24 
 

30.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 930/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 15.6263.0017 κε ΑΓΑ: 7ΚΙΦΥΜΘ-4Γ8 
 

31.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 931/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 15.6263.0018 κε ΑΓΑ: ΥΘΤΘΥΜΘ-Ο7Λ 
 

32.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 932/24.05.2018  Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6263.0044 κε ΑΓΑ: Τ4ΜΘΥΜΘ-ΝΚ4 
 

33.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 933/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6263.0045 κε ΑΓΑ: Υ3ΝΓΥΜΘ-ΞΘ 
 

34.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 934/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6263.0046 κε ΑΓΑ: 758ΓΥΜΘ-62Λ 
 

35.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 935/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 
βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6263.0047 κε ΑΓΑ: ΥΟΕΣΥΜΘ-ΛΜ8 

 

36.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 936/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6263.0058 κε ΑΓΑ: Υ9Π2ΥΜΘ-0Θ2 
 

37.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 937/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6263.0059 κε ΑΓΑ: ΥΟ9ΑΥΜΘ-ΓΘ 
 

38.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 938/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6263.0060 κε ΑΓΑ: ΤΓΖΗΥΜΘ-7Τ 
 

39.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 939/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6264.0001 κε ΑΓΑ: ΥΝΘΠΥΜΘ-0Κ6 
 

40.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 940/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6264.0035 κε ΑΓΑ: ΥΤΖ4ΥΜΘ-Φ3Ρ 
 

41.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 941/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6264.0036 κε ΑΓΑ: 68ΟΓΥΜΘ-9ΘΤ 
 

42.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 942/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 20.6264.0037 κε ΑΓΑ: ΤΙΒΓΥΜΘ-ΥΖ0 
 

43.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 943/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0036 κε ΑΓΑ: 6ΙΓ4ΥΜΘ-ΖΚΥ 
 

44.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 944/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0037 κε ΑΓΑ: 6Η67ΥΜΘ-ΜΒ 
 

45.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 945/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0038 κε ΑΓΑ: Υ7ΖΟΥΜΘ-ΞΑΑ 
 

46.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 946/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0039 κε ΑΓΑ: 7Λ9ΔΥΜΘ-ΛΑΠ 
 

47.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 947/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0040 κε ΑΓΑ: 7Π1ΠΥΜΘ-3ΜΜ 
 

48.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 948/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6263.0041 κε ΑΓΑ: 7ΥΤΥΜΘ-7ΛΙ 
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49.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 949/24.05.2018   Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6264.0001 κε ΑΓΑ: ΥΦΙΘΥΜΘ-7ΥΛ 
 

50.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 950/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6264.0024 κε ΑΓΑ: ΥΓ5ΒΥΜΘ-ΞΙΚ 
 

51.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 951/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 25.6264.0025 κε ΑΓΑ: 67ΓΥΥΜΘ-8Τ0 
 

52.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 952/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0017 κε ΑΓΑ: Υ2Θ1ΥΜΘ-ΟΜΒ 
 

53.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 953/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0036 κε ΑΓΑ: Τ9Σ1ΥΜΘ-ΛΝΣ 
 

54.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 954/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0037 κε ΑΓΑ: ΤΜ19ΥΜΘ-1Π9 
 

55.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 955/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0038 κε ΑΓΑ: Υ1Υ9ΥΜΘ-ΘΣΘ 
 

56.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 956/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0039 κε ΑΓΑ: 6Σ2ΔΥΜΘ-ΜΘΚ 
 

57.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 957/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 
βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0040 κε ΑΓΑ: 6ΥΘ5ΥΜΘ-Ξ05 

 

58.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 958/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 30.6263.0041 κε ΑΓΑ: ΥΞΦΔΥΜΘ-Ε9Ν 
 

59.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 959/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0024 κε ΑΓΑ: ΥΥ2ΘΥΜΘ-54Γ 
 

60.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 960/24.05.2018    Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ζε 

βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0025 κε ΑΓΑ: ΤΦΕΒΥΜΘ-ΥΠ3 
 

61.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 961/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο 

ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0026 κε ΑΓΑ: Τ7Ζ4ΥΜΘ-3Θ3 
 

62.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 962/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο 

ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0027 κε ΑΓΑ: ΤΠΗΝΥΜΘ-Υ 
 

63.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 963/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο 

ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 35.6263.0028 κε ΑΓΑ: 64Θ8ΥΜΘ-Β4Ο 
 

64.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 964/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο 

ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 40.6263.0006 κε ΑΓΑ: ΤΡΣΜΥΜΘ-Ι6Δ 
 

65.Ρελ ππ’αξηζκ. ΑΑΠΚ 965/24.05.2018       Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο 

ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ: 40.6263.0011 κε ΑΓΑ: 7ΠΒΠΥΜΘ-3Η 
 

66.Ρελ  ππ’αξηζκ.  339/2018  Απφθαζε  ηεο  Νηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  γηα  ηελ 

έγθξηζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε ΑΓΑ: 

     6Τ4ΤΥΜΘ-ΘΛΘ  

67.Ρελ κε αξ. ……./201…. απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 

 

ΑΛΑΘΔΡΔΗ 
 

Πηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ (θαινχκελν εθεμήο "αλάδνρνο") ηελ 

θαησηέξσ νκάδα: 
 

(Ξαξαηίζεηαη ν ζπκβαηηθφο πξνυπνινγηζκφο) 
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Ν  αλάδνρνο  θαηέζεζε  ηελ  ππ’  αξηζ.  …………..  εγγπεηηθή  επηζηνιή  ηεο 
ηξάπεδαο  ……………,  πνζνχ 

 

…………………… επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Aλαπφζπαζην  ηκήκα  ηεο  παξνχζαο  απνηεινχλ,  ζχκθσλα  κε  ην  άξζξν  2 

παξ.1  πεξηπη.  42  ηνπ Λ.4412/2016: 
 

     ε ππ’αξηζκ. …… Γηαθήξπμεο κε ΑΓΑΚ: ………………………………….. 

     ε     κε     αξ.     ……….     Ξξνθήξπμε     ηεο     Πχκβαζεο     (κε     ΑΓΑΚ: 

……………………….........),   φπσο   απηή   έρεη   δεκνζηεπηεί   ζηελ   Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
 

     ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ] 
 

  ε ππ’αξηζκ. 28/2018 Κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Θαζαξηφηεηαο, Ξεξηβάιινληνο 

θαη Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξαιιήλεο 
 

         ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

  νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 
 
 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 
 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο – 

ζπληήξεζεο (θαζψο & ηεο αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ 

ηµεµάησλ) ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ 

αληαιιαθηηθψλ (κεραληθψλ, ππεξθαηαζθεπψλ θ.ι.π.), φισλ ησλ νρεκάησλ - 

κεραλεκάησλ έξγνπ θαη κνηνπνδειάησλ (ηχπνπ Η.Σ., κηθξά θνξηεγά, κηθξά θαη 

κεγάια ιεσθνξεία, απνξξηκκαηνθφξα, κεγάισλ θνξηεγψλ, κεραλεκάησλ έξγνπ 

ηχπνπ JCB,BOB-CAT, θαιαζνθφξν, αξπάγε, ππξνζβεζηηθά, κνηνπνδήιαηα) ηνπ 

Γήµνπ, γηα εξγαζίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο 

αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) φπσο 

θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θάησζη πίλαθα: 
 

 
Α/ 

Α 

 

ΝΚΑΓΑ 

ΔΟΓΑΠΗΩ 

Λ 

 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 

ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖ 

Π 

 

ΞΝΠ 

Ν- 

ΡΖΡΑ 

ΓΑΞΑΛ 

Ζ ΞΟΝ 

ΦΞΑ 

24% 

 

ΓΑΞΑΛΖ 

ΦΞΑ 

24% 

 

ΠΛΝΙΗΘ 

Ζ 

ΓΑΞΑΛΖ 

 

 

CPV 

   

 

1 
 

Α 
Ππληήξεζε κηθξψλ 

απηνθηλήησλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. € 50112100- 

4 
 

 

2 

 

 

Β 

Ππληήξεζε 

απνξξηκκαηνθφξσλ 

θαη θνξηεγψλ 

απηνθηλήησλ 

 

 

ππεξεζία 

 

 

1 

………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. €  

50114200- 

9 

 

3 
 

Γ 
Ππληήξεζε 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

ππεξεζία 
 

1 
………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. € 50110000- 

9 
 

 

4 

 

 

Γ 

Ππληήξεζε 

ειεθηξνινγηθψλ 

απηνθηλήησλ - 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 

ππεξεζία 

 

 

1 

………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. €  

50116100- 

2 

 

5 
 

Δ 
Ππληήξεζε 

ζαξψζξσλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. € 50110000- 

9 
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ΠΡ 

Ππληήξεζε 

ηξηθχθισλ - 

κνηνπνδειάησλ 

 
ππεξεζία 

 
1 

………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. €  

50115100- 

5 

 

7 
 

Ε 
Ππληήξεζε 

ιεσθνξείσλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. € 50113200- 

2 
 

8 
 

Ζ 
Ππληήξεζε 

ππξνζβεηηθψλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. € 50114200- 

9 
 

 
9 

 

 
Θ 

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ 

κηθξψλ απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ,ιεσθνξεί 

σλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 

 
ππεξεζία 

 

 
1 

………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. €  

 

50116500- 

6 

 

 
1 

0 

 
 
 

Η 

Δξγαζίεο θαλνπνηταο 

κηθξψλ 

απηνθηλήησλ, 

θνξηεγψλ, 

ιεσθνξείσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ 

 
 
 

ππεξεζία 

 
 
 

1 

………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. €  

 
50112110- 

7 

1 

1 

 

Θ 
Ππληήξεζε 
αλπςσηηθψλ 

 

ππεξεζία 
 

1 
………….. 

€ 
………….. 

€ 
………….. € 50110000- 

9 
 

 

ΞΝΠΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 

………….. 

€ 

 

 

………….. 

€ 

 

 

………….. € 

 

 

 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Άξζξν 2 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο – Σξφλνο, ηξφπνο θαη ηφπνο παξάδνζεο πιηθψλ 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, κεηά ηελ ππνγξαθή θαη 

αλάξηεζή ηεο ζην ΘΖΚΓΖΠ, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εθφζνλ δελ έρνπλ 

εμαληιεζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο 

ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 

αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα 
ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ 

απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 

5.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

 
Άξζξν 3 

Ρξφπνο πιεξσκήο 

1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη µε εληάικαηα πνπ ζα εθδίδνληαη µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΝΡΑ κεηά απφ θάζε παξαιαβή επηζθεπήο ή ηελ 

παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαγγειζέλησλ  αληαιιαθηηθψλ  απφ ηελ 

αξκφδηα  επηηξνπή.  Θαηά  ηελ  ηηκνιφγεζε  ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα 

θαηαηίζεληαη απφ θάζε αλάδνρν αληίγξαθν ηκήκαηνο ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο 

επίζεκεο αληηπξνζσπείαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά 
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θαη φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ (PART NUMBER) 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ησλ ελ ιφγσ νρεκάησλ ή αλαγλσξηζκέλσλ νίθσλ, 

εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (θσδηθφο εγθεθξηκέλνπ θαη/ή θσδηθφο 

θαηαζθεπαζηή) θαη ε αληίζηνηρε ηηκή. Δμαηξνχληαη ηα είδε ηα νπνία δε δηαζέηνπλ 

part number φπσο πρ, νη θνριίεο, θιπ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαθνηερλία σο πξνο 
ηελ πνηφηεηα ηεο επηζθεπήο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά, ζα 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε αμία ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ. 

Ν Γήµνο δχλαηαη κεηά ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο εθάζηνηε βιάβεο απφ ηνλ 

κεηνδφηε ζε ζπλεξγαζία µε ηελ νξηδφκελε απφ ην Γήκν Δπηηξνπή, θαη ηε ζχληαμή 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε γηα ηελ ζπληήξεζε κεηά ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, λα 

απνθαζίζεη λα µελ πξνρσξήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε απηήο θαη απιψο λα θαηαβάιεη 

ζηνλ κεηνδφηε ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπ έσο ηε θάζε ηεο δηάγλσζεο ηεο βιάβεο 

αθνχ ν κεηνδφηεο παξαδψζεη ζην Γήκν ην ειεγκέλν κεραληθφ κέξνο ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε. 
Πηηο ηηκέο εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ζα εθαξκφδεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ έρεη 

πξνζθέξεη ν πάξνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (είηε ηελ αξρηθή είηε ηελ αλά βιάβε, 

θαηά πεξίπησζε). Ρα ρξεζηκνπνηεζέληα αληαιιαθηηθά ζα αλαγξάθνληαη ζε 

μερσξηζηφ ηηκνιφγην θαη ζα εθαξκφδεηαη αληίζηνηρα επί απηψλ ην πνζνζηφ 

έθπησζεο πνπ έρεη πξνζθέξεη ν πάξνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 
ηελ πιεξσκή. 

2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηήζεηο: 

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 

Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ 

απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 

ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016). 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
 

 
 
 
 
Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη: 

Άξζξν 4 

πνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

 

α) ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ  απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ  έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
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πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ  Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ 

ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 
 

β) δελ ζα ελεξγεί αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ζα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 

 
Άξζξν 5 

Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο 

1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 

θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο εάλ δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή 

δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, 

ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή 

φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά 

απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
 
2.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ. 4412/16. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη 

πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο 

ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ 

νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα 

ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
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Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

3. Ν αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα παξαθξαηεί παξαλφκσο φρεκα ηνπ Γήκνπ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ, αξλνχκελνο ηελ παξάδνζή ηνπ, κε νπνηαδήπνηε αηηηνινγία. Πε 
πεξίπησζε απζαίξεηεο παξαθξάηεζεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, ζα 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ζα ηνπ επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο. 

Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 

ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ εθφζνλ δελ θφξησζε, 

παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 

Ξαξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο δίδεηαη µε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/2016. 
 

Άξζξν 6 

πεξγνιαβία 

1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε 

ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

2. Ν Αλάδνρνο κε ην απφ …..… έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνχζα, θαη ζχκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζ. ……..….. φξν ηεο δηαθήξπμεο ελεκέξσζε 

ην Γήκν γηα ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

πνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Γήκν θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία 

ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζην Γήκν, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ 

λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζην Γήκν θαηά ηελ σο άλσ 
δηαδηθαζία 

3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα 

απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο Γηαθήξπμεο, εθφζνλ ην(α) 

ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. 

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016. 
 

 
Άξζξν 7 

Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
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ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ’χιελ 
αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α. 

 

 
Άξζξν 8 

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ν Γήκνο κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 ηεο Γηαθήξπμεο θαη, σο εθ 
ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο 
ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε 

νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 

δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
 

 
Άξζξν 9 

Ξαξαιαβή πιηθψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

Ζ παξαιαβή ησλ επηζθεπαζκέλσλ κεξψλ ή & ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη κεηά απφ δνθηκέο θαη έιεγρν απηψλ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο 

ππ’αξηζκ. …… Γηαθήξπμεο. Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά απφ ζπκθσλία µε ηελ 

ππεξεζία θαη ζα εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα απηήο ελψ ε παξάδνζε 

ζα κπνξεί λα είλαη θαη ηκεκαηηθή. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο κπνξεί δε λα 
θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Δπεηδή ηα νρήκαηα ηνπ Γήµνπ είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ θαη ρξνλνινγίαο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ µπνξεί λα µελ ππάξρνπλ γλήζηα αληαιιαθηηθά ή αθφκα θαη 

ηνπ εκπνξίνπ θαη γη’ απηφ ζα απαηηεζεί ε ηνπνζέηεζε κεηαρεηξηζκέλνπ 

αληαιιαθηηθνχ µε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά µε ην γλήζην 

αληαιιαθηηθφ, µε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο ζχκθσλεο γλψκεο γηα ην 

αληαιιαθηηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ. 

Απνξξίπηνληαη αληαιιαθηηθά πνπ δελ είλαη ζχκθσλα µε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηψλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

κεραληθψλ κεξψλ ηνπο θαηά πεξίπησζε. 

Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί αληαιιαθηηθφ κεηαρεηξηζκέλν ίδηνπ ηχπνπ µε ην γλήζην ε ηηκή 

θφζηνπο ηνπ ζα πξνεγθξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή αλάζεζεο ησλ εξγαζηψλ 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ. 

Νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζέζε λα απνδείμνπλ 
ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ - πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ. 

Νη ζπκκεηέρνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ απνδέρνληαη φηη ζα 

δέρνληαη ηνλ έιεγρν ζην ζπλεξγείν ηνπο απφ ηελ Δπίβιεςε ε νπνία ζα νξίδεηαη 

απφ ηελ ππεξεζία φπνηε ε Δπίβιεςε ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο, ρσξίο 

πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ζηνλ κεηνδφηε. 

Πε θάζε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο αληαιιαθηηθνχ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ απφ  ην Γήκν λα 

παξαδίδεη θαη ην αληαιιαθηηθφ – εμάξηεκα πνπ αθαηξέζεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην εθάζηνηε φρεκα. 
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Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε 

κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην πξνο επηζθεπή εμάξηεκα απνζπλαξκνινγεζεί εληφο ηνπ δεκνηηθνχ 

ακαμνζηαζίνπ. 

Πηελ δηάξθεηα φπνπ ην Γεκνηηθφ φρεκα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ κεηνδφηε, απηφο 

είλαη θχξηα & απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε είδνπο δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα 

γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηνχ θαη ν 

Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκά γηα απνδεκίσζε κεξηθή είηε νιηθή γηα ην δεκησζέλ 

φρεκα. 

Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πάςεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηνπο 

κεηνδφηεο ν Γήκνο δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα 

δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 
παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή 

παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή 

ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ. 

Άξζξν 10 

Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Νη εξγαζίεο & ηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 

λα ζηέιλεη απηά θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε 

ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, µε δαπάλε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ/πιηθψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε 

απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο 

ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ηνλ Λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

5.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
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Δάλ ν πάξνρνο δελ ζπκκνξθσζεί µε απηφ εληφο νξηδφκελεο απφ ηελ πεξεζία 

πξνζεζκίαο ή παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία θαη δελ ελεξγήζεη γηα ηελ επηζθεπή ηεο 

βιάβεο, ηφηε ν Γήκνο κπνξεί λα αγνξάζεη ηα θαηαζηξαθέληα ή ειαηησκαηηθά πιηθά 

απ' επζείαο απφ ην εκπφξην, λα επηζθεπάζεη ην ειαηησκαηηθφ κέξνο θαη λα ρξεψζεη ηελ 

αμία ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ πάξνρν µε θξάηεζε απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο πηζηνπνίεζεο ή 

απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

Άξζξν 11 

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα 

απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 
Ν ρξφλνο εγγχεζεο επηζθεπήο θάζε βιάβεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο επηζθεπήο, ζα θαζνξηζζεί µε ηελ πξνζθνξά ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξνο ησλ έμη (6) κελψλ. Θάζε 

βιάβε ή θαη θαθνηερλία πνπ ζα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηφ νθεηιφκελε ζε θαθή πνηφηεηα αληαιιαθηηθψλ, εξγαζηψλ ή αζηνρία πιηθνχ θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε φρη ζε θπζηνινγηθή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θζνξά, πξέπεη 

λα επαλνξζψλεηαη µε ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ πξνβιεκαηηθνχ αληαιιαθηηθνχ 

ην ζπληνκφηεξν απφ ηεο εηδνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψλεηαη, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη λφκηκεο 

θπξψζεηο. 
 

Άξζξν 12 

Δπίιπζε Γηαθνξψλ – Δθαξκνζηέν Γίθαην 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη 

φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζχκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ν Γήκνο/λνκηθφ πξφζσπν θαηά πεξίπησζε θαη ν αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 

10 (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε) ηεο Πχκβαζεο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 
δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
Άξζξν 13 

Ιχζε ηεο ζχκβαζεο 

Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, ε ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο δηάξθεηαο ηεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

παξνχζαο ή κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε πέληε (5) αληίηππα, αλαγλψζζεθε θαη 

ππνγξάθεθε σο αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
 

ΝΗ  ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
 
Γηα ην Γήκν Ξαιιήλεο                                                Γηα ηνλ Αλάδνρν 
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