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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                       
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 131.450,00 € 

Φ.Π.Α.24%:  31.548,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 162.998,00€ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 6059/22-06-2020 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

• το ν. 4412/2016 (Α' 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
• Το ν.4472/2017 (Α’ 74) άρθρο 47 παρ.2 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016 μέτρα εφαρμογής τω ν δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης 
και εργασιακές ρυθμίσεις , Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 
διατάξεις» 
• το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
• το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
• την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
• το ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 
• το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση» 
• Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που 
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 
• το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
• το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις 
• το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

• το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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• το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” του ν. 
3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία 
του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες 
• το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
• το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, του 
π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
• το π.δ  80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

• τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 
• τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 
• Την 04/2020 μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και  
Περιβάλλοντος του Δήμου 
• Το  υπ αριθμ 3832/06-05-2020 πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το 
οποίο έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου  (ΑΔΑΜ) “20REQ006688083” 
• Τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους, ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 340/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 
28/2581/07-02-2020 Απόφαση του κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας. 
• Την υπ’ αριθμόν 133/2020 Α.Ο.Ε που αφορά έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων 
του διαγωνισμού της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

• Τις ως κάτωθι εκδοθείσες την 15/05/2020 αναλήψεις υποχρεώσεις οι οποίες αναρτήθηκαν στο 
ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ006733711   

 
Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Α-347 10-6671. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 6.999,91 Ψ3ΚΞΩΕ7-Τ6Ξ 

Α-348 15-6671. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 2.999,96 ΩΕΡΥΩΕ7-9ΧΨ 

Α-349 20-6671. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 39.999,51 61ΟΟΩΕ7-8ΞΗ 

Α-350 30-6671. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 29.999,63 ΩΥ4ΖΩΕ7-ΡΞ0 
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Α-351 10-6263. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 2.999,96 6ΓΓΗΩΕ7-ΞΒΗ 

Α-352 15-6263. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 2.999,96 6ΞΩΧΩΕ7-ΗΕΟ 

Α-353 20-6263. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 29.999,63 ΨΖΝΔΩΕ7-ΔΚ2 

Α-354 25-6263. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 9.999,88 ΩΧΚΤΩΕ7-ΗΣΩ 

Α-355 30-6263. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 24.999,69 6ΜΤΧΩΕ7-ΡΚΦ 

Α-358 25-6671. 

Διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελαστικών –  
Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και 
Μηχανημάτων έτους 2020 11.999,87 ΩΑΚ7ΩΕ7-6ΞΙ 

 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020,  

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας , το μεγαλύτερο 
προσφερόμενο  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ  
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  η  εκτέλεση  της  προμήθειας,  θα  γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), σε συνδυασμό με την παράλληλη ισχύουσα 
νομοθεσία ως ενδεικτικά αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας. 
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 04/2020 
μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του 
Δήμου και αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
   Το συμφωνητικό 
   Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με την συνημμένη    
      μελέτη 04/2020 της υπηρεσίας. 

   Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων – 
δικαιολογητικών αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο    : ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 131.450,00 Ευρώ με επιπλέον Φ.Π.Α. 24% το 
ποσόν των 31.548,00 Ευρώ ήτοι σύνολο 162.998,00 Ευρώ. 
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Θα χρηματοδοτηθεί και θα βαρύνει: 
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τους 
Κ.Α. 10.6671, Κ.Α. 15.6671, Κ.Α. 20.6671, Κ. .Α. 25.6671, Κ.Α. 30.6671, Κ.Α. 10.6263, Κ.Α. 15.6263, 
Κ.Α.20.6263, Κ.Α. 25.6263,  και  Κ.Α. 30.6263 όπου έχουν  προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις.. 
      
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Πόλη ΙΣΤΙΑΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 342 00 

Τηλέφωνο 2226350034 

Φαξ 2226087313 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  distiaias@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τσαπέτης  κων-νος 

Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο  (URL) 

http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ και ανήκει στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ο.Τ.Α. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

 
  
 
4.2  Τόπος – Χρόνος  διενέργειας  του   διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής  πύλης του συστήματος,  
ύστερα ως εξής: 
  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Διαδικτυακή πύλη 

 
22/06/2020 

 
23/06/2020 

 
14/07/2020* 
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του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- ΚΗΜΔΗΣ. Ώρα 08:00π.μ. Ώρα 14:00 
 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/16, την ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ401/Β) και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1-2390/2013   «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

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

περισσότερες ομάδες (όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη), είτε για το σύνολο των 
ομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες της κάθε 
ομάδας, με ποινή απόρριψης της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης 
(άρθρ. 32 παρ. 2α Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.  

  
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της χαμηλότερης τιμής, και συγκεκριμένα για τον παρόντα διαγωνισμό το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (%) στην εκάστοτε ομάδα συμμετοχής.   

 
Διευκρινίσεις σχετικά με την Τεχνική έκθεση από το Τμήμα τεχνικής υπηρεσίας αρμόδιο 

υπάλληλο κ. Τσαπέτη Κων/νο στο τηλέφωνο 22263 50034)  
 
Η διαδικασία υποβολής προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας ενώ η 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας. 
 
4.3 Παροχή διευκρινήσεων 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά μόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Υποβάλλονται δε, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης). 

Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο τέσσερις 
(4) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
  
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της      
      περ.11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, ήτοι : 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, εφ’ όσον (βάσει του 
αρ. 25 του Ν. 4412/16) είναι εγκατεστημένοι σε: 
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α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

 
Οι ανωτέρω φορείς όταν συμμετέχουν ως ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ιδιαίτερη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 
δικαίωμά της να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16). 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά σε μία ή 
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, του προϋπολογισμού, ως αυτές προσδιορίζονται 
στην 04/2020 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών 
κάθε ομάδας. 

 
5.2 Προϋποθέσεις    συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ακολουθώντας τη 
διαδικασία εγγραφής όπως αυτή περιγράφεται στη διαδικτυακή πύλη:   

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του Συστήματος την εγγραφή τους στο 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του. 

 
5.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας: 
       5.3.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν  από τους 

ακόλουθους  λόγους: 
               α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου  εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

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

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

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

 
Ο αποκλεισμός επίσης εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

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

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

β) Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την  καταβολή  τους.  

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β  ́266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα  ́και 
ββ  ́κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 
5.3.3 Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  

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

5.3.4 Εάν η αναθέτουσα αρχή (Δήμος) μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει 
αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, ήτοι: 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η αθέτηση των 
υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
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έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
5.3.5 Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

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

5.3.7 Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, εάν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

5.3.8 Εάν   δεν   είναι   σε   θέση   να   προσκομίσει   τα   δικαιολογητικά   που απαιτούνται 
5.3.9 Εάν  επιχειρεί  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία     
        Λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  
αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την ανάθεση 

5.3.10 Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβάλω την ακεραιότητα του. 

5.3.11 Εάν  δεν  είναι  εγγεγραμμένος  σε  οικείο  Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2 αρ. 75 Ν. 
4412/2016) 

5.3.12 Επίσης αποκλείεται εάν αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

5.3.13 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

5.3.14 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε ένωση 
οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού του 
άρθρου αυτού (5.3), ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

5.3.15 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή 
(Δήμος) αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 

5.3.16 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή (Δήμος) μπορεί να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4  του άρθρου 73 
του Ν. 4412/16. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

(αποδεικτικά μέσα) 
6.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 
4412/16, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», σε συνδυασμό με τα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 5 
του Ν. 4155/13, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

6.1.1   Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), κατά το άρθρο 79  παρ. 4 του 
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Ν.4412/2016 
6.1.2  Εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή αρχείου 

pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Καθώς με βάση την παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, κρίνεται απαραίτητη η υποβολή - προσκόμιση των 
αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, 
ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων για τα οποία θα  πρέπει  να  προσκομισθούν  
τα  προβλεπόμενα  αποδεικτικά  μέσα. Συγκεκριμένα: 

6.1.3  Πρέπει   να   προσκομισθούν   τα   νομιμοποιητικά   έγγραφα   κάθε συμμετέχοντος, ώστε 
να προκύπτει τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος όσο και τα μέλη του Δ.Σ. για εταιρείες (π.χ. ΦΕΚ ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. 
ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας). Για τις ατομικές επιχειρήσεις, απαιτείται υποβολή του δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπών και το έγγραφο έναρξης 
δραστηριότητας/επιτηδευματία (ή/και μεταβολές αυτού) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο 

Ιστιαίας-Αιδηψού) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την  
ηλεκτρονική  υποβολή, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, 
πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στο άρθρο  6.3  και στο        άρθρο    8 της παρούσας. 

 
 
6.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) 
Ο αναδειχθείς προσωρινός ανάδοχος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθορίζεται στη σχετική έγγραφη ειδοποίηση που θα 
του αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,   να   υποβάλλει  ηλεκτρονικά  μέσω   της   
ειδικής   φόρμας   του συστήματος  (ΕΣΗΔΗΣ),  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  και  σε  φάκελο  με  
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα αναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο έγγραφα – 
δικαιολογητικά, προς απόδειξη των ισχυρισμών του, κατά το υποβληθέν από αυτόν Τ.Ε.Υ.Δ.. 

 
          ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! 
Από  τα  έγγραφα  –  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  που  θα προσκομισθούν, 

θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωμα συμμετοχής όσο και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής, όπως καθορίζονται στην παρούσα, συνέτρεχαν και κατά την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς του (προβλ. §1 άρ. 104 Ν. 4412/16). 

 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα προσωρινού αναδόχου) είναι τα 

ακόλουθα: 
 
6.2.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.3.1 του άρθρου 5  της 

παρούσας),  όπως  του  ποινικού μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 
Αν  το  κράτος-μέλος  ή  η  εν  λόγω  χώρα  δεν  εκδίδει  τέτοιου  είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν  καλύπτει  όλες  τις  
περιπτώσεις,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
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βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις),  τους  

διαχειριστές  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου), στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.). 

 
6.2.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.3.2 του άρθρου 5 της παρούσας), που εκδίδεται 

από  την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην: 

 
α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες 

και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
                     Σημείωση: 
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και  όσους  είναι  

ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή  ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 

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

 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση  στην  οποία  

αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

 
6.2.3 Πιστοποιητικό εγγραφής του σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (για την περίπτωση 5.3.11 

του άρθρου 5 της παρούσας), με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα τους και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 
6.2.4 πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.3.3 του άρθρου 5 της παρούσας), που εκδίδεται 

από  την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να βεβαιώνει ανάλογα με 
τη μορφή της επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κτλ), ότι: 

δεν τελεί υπό πτώχευση δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
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πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή  αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που υποβάλλονται από τον 

προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, προσκομίζονται από αυτόν στην 
Αναθέτουσα Αρχή (Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού) και σε έντυπη μορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της 
Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των ΦΕΚ. και των εγγράφων που φέρουν την ψηφιακή 
υπογραφή του. 

 
Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. 
 
Ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
i.«ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)» με κεφαλαία γράμματα. 
ii.Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό, 
ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 
iii.Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 
iv.Την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
(αποδεικτικών μέσων) 
v.Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα-προσωρινού αναδόχου 
(πλήρη  επωνυμία,  Α.Φ.Μ.,  ταχ.  διεύθυνση,  αρ.  τηλεφώνου,  αρ. τηλεομοιοτυπίας, e-mail) 
 
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί 

αποδείξει στην έδρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που βρίσκεται επί της Πλατείας Ιστιαίας στην 
Ιστιαία, Τ.Κ.34200 και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό 
και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή. 

 
6.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην   οποία   

αναφέρεται   ότι   δεν   εκδίδονται   τα   έγγραφα   ή   τα   ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

 
Όλα  τα  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  εφ’  όσον  έχουν συνταχθεί σε 

άλλη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία. Στα αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  
Συνθήκη  της  Χάγης  της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). 

 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 
4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, 
γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα 
οριζόμενα στον Ν. 4250/2014 . 

 
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης , τα δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της. 
 
Το Τ.Ε.Υ.Δ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
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προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού)  κατά  
περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων ημερών από   την  ηλεκτρονική  υποβολή, βάσει 
της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ. Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο, φέρουν  ψηφιακή  
υπογραφή  και  δεν  απαιτείται σχετική  θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός  της  ανωτέρω  
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής,  
η  οποία πρέπει να προσκομισθεί σε πρωτότυπο έγγραφο, καθώς και έγγραφα που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί 
αποδείξει στην έδρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που βρίσκεται επί της Πλατείας Ιστιαίας στην 
Ιστιαία Τ.Κ. 34200 και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό 
αριθμό, και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από 

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

 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% 

επί της αξίας της ομάδας ή των ομάδων για την/τις οποία/ες υποβάλλεται προσφορά, σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό της  04/2020 μελέτης, , χωρίς ΦΠΑ. 

- Στην περίπτωση ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση 

- Η εγγύηση αυτή  θα  ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία 
λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στην παρούσα (άρθρο 8.3). Ο Δήμος, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, μπορεί να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

- Η   εγγύηση   συμμετοχής   καταπίπτει,   αν   ο   προσφέρων   αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

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

- Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ' αυτών 
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά το άρθρο αυτό, εγγύηση, θα 
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 
 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
- Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας, υποχρεούται 

να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των συμβάσεων με τον φορέα υλοποίησης της προμήθειας, 
εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% έκαστης συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

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

-     Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  του       
       Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

-     Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση Δήμου. 

-     Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες. 

- Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολο  τους  μετά  την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
Γενικά: 
Οι  εγγυητικές  επιστολές  που  είναι  γραμμένες  σε  ξένη  γλώσσα  πρέπει  να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: 
αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (ήτοι αριθμό πρωτοκόλλου), τον τίτλο της προμήθειας  

και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών), [Αφορά  την  εγγύηση    συμμετοχής] 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (διάρκεια σε ημέρες ή μήνες), 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και 

ια)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων καλής εκτέλεσης,  τον  αριθμό  (νοείται  ο αριθμός 
απόφασης κατακύρωσης) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ως έχει προσδιορισθεί από την 
Αναθέτουσα αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  
παρούσα  διακήρυξη,  στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 5 του Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013)  και  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές  
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8.2 Περιεχόμενο  προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας 

(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα 

 
8.2.1  Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα    δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα  με  το  
άρθρο 6.1  της  παρούσας   διακήρυξης, το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». το άρθρο 5 του Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 
4412/2016. 

 
 
Τεχνική προσφορά 
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται  ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές  
ηλεκτρονικές   φόρμες   του  συστήματος,  ο   προσφέρων  επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ       του). 

 
Το Τ.Ε.Υ.Δ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου    τύπου .pdf και 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή  στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού) κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, βάσει της παρ. 
1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  
δεν   απαιτείται σχετική            θεώρηση. 

 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή  και απαιτούνται από τη Διακήρυξη, περιγράφοντας και 
αποδεικνύοντας πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  
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Προκειμένου να προκύψει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή του προσφέροντα για τις εργασίες 

και τα ανταλλακτικά για την/τις ομάδα/ες που υποβάλλει την προσφορά του, θα πρέπει στην τεχνική 
τους προσφορά οι προσφέροντες να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 
α. κατάλογο με τις απαιτούμενες εργατοώρες ανά εργασία, για κάθε εργασία και για κάθε όχημα 

της ομάδας για την οποία υποβάλλουν προσφορά. 
β. επίσημο τιμοκατάλογο  των γνήσιων ανταλλακτικών των εταιριών για κάθε όχημα της ομάδας 

για την οποία υποβάλλουν προσφορά. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέμενων καταλόγων από τους 

διαγωνιζόμενους.  
 
 Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από δήλωση του εργοστασίου 

κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών καθώς και του επίσημου εισαγωγέα τους στη χώρα με 
την οποία αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για 
το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο.  

 
Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους θα αναφέρεται 

υποχρεωτικά η μάρκα και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων ανταλλακτικών. 
 
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των οχημάτων θα είναι τα 

γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος και όχι μεταχειρισμένα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού 

όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τεχνική έκθεση που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν κατάλληλο 
συνεργείο επισκευών με την ανάλογη άδεια-άδειες λειτουργίας, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και το 
κατάλληλο προσωπικο (τουλάχιστον ένας τεχνίτης με την αντίστοιχη ειδικότητα για τις ομάδες που 
διαγωνίζονται), όπως επίσης και την δυνατότητα πώλησης ανταλλακτικών.  

Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποδείξει τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα 
των χρησιμοποιούμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και 
εξειδίκευση του προσωπικού του. 

 
Ο χρόνος εγγύησης  δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπής 

παραλαβής ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυηθούν γραπτώς την ποιότητα της εργασίας και των 

ανταλλακτικών, η δε χρονική εγγύηση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους τόσο για 
την εργασία όσο και για τα ανταλλακτικά. Η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση 
επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν 
παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

 
Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι όσα δηλώνονται  σε αυτή είναι αληθή. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός  της  ανωτέρω  
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί 
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής,  
η  οποία πρέπει να προσκομισθεί σε πρωτότυπο έγγραφο καθώς και έγγραφα που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
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Για τα υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας. 
 
8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  
pdf,  το  οποίο  υπογράφεται ψηφιακά  και υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  
περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

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

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς , σε μορφή pdf. 

 
Τιμές: 
 
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής 

προσφοράς. 
 
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά στο αριθμημένο  και σφραγισμένο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας:  
 
1. την/τις ομάδα/ες εργασιών στις οποίες θα συμμετέχουν και θα αφορούν τις προσφερόμενες 

επιμέρους εκπτώσεις καθώς και τη μέση έκπτωση. 
 1.1 Ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς επί της τιμής 

χρέωσης ανά ώρα εργασίας ή ανά τεμάχιο του τιμολογίου της μελέτης για την εκτέλεση των 
εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένης ομάδας εργασιών. (Α) 

 1.2 Ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς επί της αξίας των 
τιμών του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών της εταιρίας τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις 
εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένης ομάδας εργασιών που συμμετέχουν και θα 
προσκομίσουν τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο επί ποινής αποκλεισμού. (Β) 

 1.3 Ποσοστιαία μέση έκπτωση επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς ανά ώρα 
εργασίας ή τεμάχιο και της τιμής ανταλλακτικών όπως αυτή προκύπτει από τον τύπο : 

 
(ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ) = (Α Χ 30%) + (Β Χ 70%) 
 
Μειοδότης σε κάθε ομάδα θα χαρακτηρισθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο 

ποσοστό ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με τον τύπο του υπολογισμού της για τη συγκεκριμένη ομάδα. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών ψηφίων  και δεν αναπροσαρμόζονται. 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάθε 

ανταλλακτικό - υλικό καθώς και για κάθε εργασία που αφορούν τα οχήματα της ομάδας/ων για 
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την/τις οποία/ες υποβάλλεται η συγκεκριμένη προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
8.3 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 
και οι εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

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

 
8.4 Επισημάνσεις. 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον  ημέρες.  Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του παραπάνω  αναφερομένου    απορρίπτεται   ως  απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς 
που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν 
και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης  της  προσφοράς  
τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις  
προσφορές  τους  και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 Περιπτώσεις   προσφορών   που   παρουσιάζουν   αποκλίσεις   από   τους απαράβατους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

   Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών επισκευής ορίζεται σε δύο (2) ημέρες εφόσον δεν 
απαιτούνται ανταλλακτικά. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών επισκευής ορίζεται σε πέντε (5) 
ημέρες εφόσον απαιτούνται ανταλλακτικά. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε 
τρεις (3) ημέρες. Ο χρόνος συντήρησης ορίζεται σε μία (1) εργάσιμη. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους, χωρίς να ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Εναλλακτικές  προσφορές  δεν    γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται. 
 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό 

προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 0 4/2 0 2 0  της υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
παρούσας). Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται 
στην ομάδα ή στις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. Σε αντίθετη περίπτωση η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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9.1   Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  20/07/2020  και   ώρα     12:30 μ.μ., 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των  ηλεκτρονικών  

(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
 
9.2 Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή 
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 8 , δεν προσκομισθούν σύμφωνα 

με τα ανωτέρω οριζόμενα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων 
ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη 
διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
9.3 Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών  προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών  που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λαμβάνουν  
γνώση  των τιμών που προσφέρθηκαν από τους συνδιαγωνιζόμενους. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1 Αξιολόγηση Προσφορών 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου 
και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται μέσω του συστήματος για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφοράς τους. 

 
Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής: 
α.  Μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  κατά  την ημερομηνία 

που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει της παρ. 9.1 του άρθρου   9   της   παρούσας,   
αποσφραγίζονται   ηλεκτρονικά   οι   (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» όσων έχουν υποβάλλει και εντύπως τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με την παρ. 
9.2 του άρθρου 9 της παρούσας και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση 
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στο περιεχόμενο αυτών. 
Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, 

που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 
 
β.  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των υποβαλλόμενων 

προσφορών, που έχει παραλάβει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους 
απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών,  τα  οποία  έχουν  κατατεθεί  
στην  Υπηρεσία  σύμφωνα  με  τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης από τους συμμετέχοντες, 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». Μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 
δικαιολογητικά του υποφακέλου με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής–
Τεχνικής Προσφοράς», ανά φύλλο. 

 
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο  φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών κατά την ημερομηνία που θα ορίζεται σε σχετικό έγγραφο που θα 
γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος στους  συμμετέχοντες  των οποίων  οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση. 

 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση τόσο των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά 
τους –σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία– όσο και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή 
ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Κατόπιν συντάσσει 
σχετικό πρακτικό «αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών», το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, όπου καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, με αναφορά 
τόσο στα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά σχετικά  με  την  πληρότητα  και  την  
νομιμότητά  τους  όσο  και  στις  τεχνικές προσφορές για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

Με το πρακτικό αυτό, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των 
υποβαλλόμενων προσφορών   -ως γνωμοδοτικό όργανο- προτείνει την αποδοχή όσων προσφορών 
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής από απόψεως δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών ή 
τον αποκλεισμό όσων δεν τις πληρούν. 

Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες (διαχειριστές)   
του   συστήματος   από   το   Δήμο   Ιστιαίας-Αιδηψού,   μπορούν   να απευθύνουν αιτήματα, 
ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – 
οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί των υποβληθέντων 
εγγράφων ή δικαιολογητικών  και  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  του  περιεχομένου  των 
τεχνικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς, 
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – 
συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται, (κατά την επόμενη παράγραφο του 
παρόντος 10.2) 

 
δ. Μέσω του συστήματος, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών, ως καθορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών. Στους συμμετέχοντες που οι προσφορές τους έχουν 
κριθεί αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με 
χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

 
ε. Κατά την καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού 
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και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών, μέσω των πιστοποιημένων χρηστών του 
συστήματος, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  Οικονομική  Προσφορά  
των  συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το προηγούμενο 
στάδιο και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών  που  
αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λαμβάνουν  γνώση  των τιμών που προσφέρθηκαν από τους 
συνδιαγωνιζόμενους. 

 
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους 

απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην 
Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. 
Ειδικότερα, αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους 
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς», για όσες προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές στο προηγούμενο 
στάδιο και μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά των υποφακέλων αυτών. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών, οι ενσφράγιστοι φάκελοι και 
οι υποφάκελοι   με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά κρατούνται με ευθύνη της επιτροπής μέχρι να επιστραφούν τους οικονομικούς φορείς. 

 
ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 

οικονομικές προσφορές ελέγχονται βάσει των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
Καθ’ όσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο 
οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή με βάση τους όρους της 
διακήρυξης, ο οποίος προσέφερε  τη  χαμηλότερη  τιμή.  Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  
που περιέχουν την αυτή  ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.  Στην  περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

 
η)   Για   τα   ανωτέρω   η   επιτροπή   συντάσσει   πρακτικό   «αποσφράγισης   – αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών», το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η επιτροπή -ως γνωμοδοτικό 
όργανο- εισηγείται/γνωμοδοτεί με το πρακτικό αυτό για την αποδοχή ή μη των οικονομικών 
προσφορών καθώς και για την ανάδειξη του   οικονομικού   φορέα   στον   οποίο   πρόκειται   να   
γίνει   η   κατακύρωση (προσωρινού αναδόχου). 

 
θ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων «αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών και 

τεχνικών προσφορών» και «αποσφράγισης – αξιολόγησης οικονομικών προσφορών» βάσει των 
πρακτικών της  Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων 
προσφορών, επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). 

Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και με σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται 
– κοινοποιείται στους προσφέροντες, για ενημέρωσή τους. 

 
10.2 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
1.  Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες 
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ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 
των υποφακέλων   των   προσφορών   ή   αιτήσεων   συμμετοχής,   λεκτικές   και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 
της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η 
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 
ήδη υποβληθεί. 

3.  Σε κάθε περίπτωση, η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την  
ημερομηνία  κοινοποίησης  της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5.  Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα  με   τις  
παραγράφους  1  έως  4,  είναι  υποχρεωτική   για  την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
11.1 Μετά  τη  κοινοποίηση  της  απόφασης  της  Ο.Ε.  περί  επικύρωσης  των σταδίων της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή θα 
ειδοποιήσει εγγράφως μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στο άρθρο 6.2 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία προς απόδειξη των ισχυρισμών του κατά το 
υποβληθέν Τ.Ε.Υ.Δ 

 
11.2  Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή αποκλεισμού, 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». το άρθρο 5 του Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και τα άρθρα 36 και 37 
του Ν. 4412/2016. Προσκομίζονται δε σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Ιστιαίας-
Αιδηψού) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από  την  ηλεκτρονική  
 υποβολή, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην 
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται   σχετική  θεώρηση. 
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτείται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της  ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  
τα   δικαιολογητικά  και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  Ως  τέτοια  
στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  τα  έγγραφα  που  έχουν εκδοθεί  από  δημόσιες  αρχές  ή  άλλους  
φορείς.  Για  τα  υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας. 

Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί 
αποδείξει στην έδρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που βρίσκεται επί της Πλατείας Ιστιαίας στην 
Ιστιαία Τ.Κ. 34200 και συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, 
και θα διαβιβασθεί υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή. 

11.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε   αυτά   που  
υποβλήθηκαν,   παρέχεται   προθεσμία   στον  προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από   την  κοινοποίηση   σχετικής  έγγραφης   ειδοποίησης   
σε   αυτόν.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται  αυτό  επαρκώς  και  κατ'  ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15) επιπλέον ημέρες. 

11.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

 
11.5 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που έχουν καθορισθεί με την παρούσα ή 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος  και,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  104  του  Ν.4412/2016,  
καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση συμμετοχής  του,  και,  η  κατακύρωση  
γίνεται  στον  προσφέροντα  που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού η διαδικασία ματαιώνεται. 

11.6 Η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών έχει ως εξής: 
11.6.1 Η   ηλεκτρονική   αποσφράγιση   του   φακέλου   «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσωρινού αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα μετά την προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  σε έντυπη  μορφή.  Η αποσφράγιση  
γίνεται  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων 
προσφορών. 

11.6.2 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 1 
του Π.Δ. 28/2015, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4412/2016 περί εχεμύθειας 
και εμπιστευτικότητας 

11.6.3 Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων 
προσφορών, που έχει παραλάβει τον ενσφράγιστο φάκελο με τα επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη 
μορφή δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα), τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, αποσφραγίζει αυτόν, μονογράφει και 
σφραγίζει όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ανά φύλλο. 

11.6.4 Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προχωρεί    
       Στον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά  και 

εντύπως. για την πληρότητα και την νομιμότητά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Κατόπιν συντάσσει σχετικό πρακτικό «αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης», το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

11.6.5 Η    διαδικασία    ελέγχου    των    παραπάνω    δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
προσφορών (γνωμοδοτικό   όργανο)   και   τη   διαβίβαση   του   φακέλου   στην Οικονομική  
Επιτροπή  (αποφαινόμενο  όργανο)  για  τη  λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης, είτε 
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για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 
τα ανωτέρω. 

11.6.6 Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών βάσει του σχετικού 
πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

11.6.7 Παράλληλα, πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, η αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο), μπορεί, κατά 
τα οριζόμενα στα άρθρα 104 και 105 του Ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη εισήγηση της, να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ποσότητα 
σε ποσοστό έως 25% με άσκηση του ανάλογου δικαιώματος προαίρεσης χωρίς προηγούμενη 
αποδοχή από τον προμηθευτή. 

11.6.8 Η  απόφαση  της  Ο.Ε.  μαζί  με  όλα  τα  πρακτικά  της   
           Διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, αναρτώνται ηλεκτρονικά στο 

Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού. Με σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, για ενημέρωση. Η απόφαση 
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον δεν κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
προσφέροντες. 

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

       α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

        β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

11.8 Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
 
Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

συστήματος, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 
/A’) << Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων 
Έργων, Κρατικών Προμηθειών και   Υπηρεσιών   σύμφωνα   με   την   Οδηγία   89/665   Ε.Ο.Κ¨>>   
όπως   έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το 
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 
Εάν το έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά και στη 

συνέχεια κατατίθεται ή αποστέλλεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή, μέσα 
σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Ημερομηνία άσκησης της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της, 
εκτός αν υπάρχει διάσταση μεταξύ του ηλεκτρονικού και του έντυπου κειμένου. 

Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή 
τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η 
παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε 
περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν 
μέρει προσφυγή άλλου προσώπου 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται  
από  τους  πιστοποιημένους  οικονομικούς  φορείς  -  χρήστες  σε μορφή αρχείου .pdf 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της 
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Υπουργικής απόφασης <<Περί ηλεκτρονικού παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) 
όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών ο Δήμος μέσω των αρμοδίων οργάνων του θα 
προβεί στην αξιολόγηση αυτών και θα αποφανθεί σχετικά, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων και των σχετικών διαδικασιών. Τα σχετικά έγγραφα (γνωμοδοτήσεις – 
αποφάσεις) θα γνωστοποιηθούν με ανάρτηση στο σύστημα. 

Σημειώνεται  ότι  από  1.1.2017  για  τις  διαφορές  που  προκύπτουν  κατά  τη  διαδικασία 
σύναψης σύμβασης της παρούσας διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-
374) του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  Ν.  
2690/1999,  των  διατάξεων  για  το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 
1317/23.04.2012) και αυτών του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η  αναθέτουσα  

αρχή  θα  προσκαλέσει  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την υπογραφή του συμφωνητικού με 
κάθε επιμέρους φορέα υλοποίησης της προμήθειας, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας  και  τις  προβλεπόμενες  εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 
Το συμφωνητικό καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων υλοποίησης της 

προμήθειας και υπογράφονται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Έκαστο συμφωνητικό συντάσσεται 
με βάση τα λοιπά έγγραφα σύμβασης και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Το συμφωνητικό  δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

-     Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής 
-     Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 
-    Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
-     Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 

-     Την συμφωνηθείσα τιμή. 
-     Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
-     Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
-     Τον τρόπο παραλαβής. 
-     Τον τρόπο πληρωμής. 
-     Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. 
-     Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
-     Τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες. 
Το συμφωνητικό θα συνταχθεί σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από  το  

νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε φορέα. 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή εκάστου συμφωνητικού, το οποίο πρωτοκολλείται 

αυθημερόν και αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν  προσέλθει  

να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  
κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψη προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.. 

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 
Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υλοποίησης της προμήθειας δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν 

το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ενώ σε ενδεχόμενο που 
λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα 
έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. 
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως ένα (1) έτος απ την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 

εξαντλήσεως των πιστώσεων. Για την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 200 έως 215 
του Ν. 4412/2016 

 
Τρόπος πληρωμής 
 
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της εκάστοτε παραδοθείσας ποσότητας, μετά την 

οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή.   

 
Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

από   την Οικονομική Υπηρεσία στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε 
βάρος του οικείου προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020  Η πληρωμή θα γίνεται από την 
ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ), μετά την 
έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν, με 
βάση τις κείμενες διατάξεις, κατά την ημερομηνία πληρωμής του, συμπεριλαμβανομένης της 
κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Και 
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β').) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο     Χρόνοι παράδοσης - Διαδικασία 
 
Η αρμόδια Επιτροπή για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων (που 

ορίζεται από το Δήμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), εκδίδει και αποστέλει (με ΦΑΞ ή άλλο 
πρόσφορο τρόπο) στον ανάδοχο «Εντολή τεχνικής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος», στην 
οποία θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής και αν είναι δυνατόν και 
οι αναγκαίες εργασίες και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν και η οποία αποτελεί ουσιώδες 
δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης. Ο ανάδοχος, υποχρεούται εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών , από την παραλαβή της Εντολής  Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής να 
φροντίσει με δικά του έξοδα (καύσιμα, προσωπικό, ειδικό όχημα μεταφοράς οχημάτων-
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μηχανημάτων κλπ) για τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του και να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον 
προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια 
υποχρεούται να εκδώσει «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος» , με τις 
τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου (οχήματος – μηχανήματος), όλες 
τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας 
και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις 
αντίστοιχες δαπάνες. 

Το Δελτίο αυτό εντός της πιο πάνω χρονικής προθεσμίας των (24) ωρών διαβιβάζεται από τον 
ανάδοχο (μέσω ΦΑΞ) στην Επιτροπή επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων για 
έλεγχο και έγκριση. 

 
Οι προς εκτέλεση επισκευές και συντηρήσεις που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, θα ελέγχονται και 

θα εγκρίνονται λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1) τον  κατάλογο εργασιών με τις απαιτούμενες εργατοώρες ανά είδος εργασίας που έχει 

προσκομίσει στην προσφορά του ο ανάδοχος  και την προσφερόμενη στην προσφορά του έκπτωση. 
Για εργασίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με τις απαιτούμενες εργατοώρες 

ανά είδος εργασίας που έχει προσκομίσει στην προσφορά του ο ανάδοχος, η Επιτροπή επισκευής 
και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων θα εκτιμά η ίδια τις απαιτούμενες εργατοώρες για τις 
οποίες θα ισχύει η προσφερόμενη έκπτωση που δόθηκε από τον ανάδοχο. 

 
2) τους τιμοκαταλόγους  των γνήσιων ανταλλακτικών των εταιριών που έχει προσκομίσει ο 

ανάδοχος και την προσφερόμενη στην προσφορά του έκπτωση. 
Σε περίπτωση που κάποιο ανταλλακτικό δεν υπάρχει στον τιμοκατάλογο τότε η τιμή του θα είναι 

αυτή που θα προκύψει από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων 
και μηχανημάτων λαμβάνοντας τουλάχιστον 2 προσφορές εταιριών πώλησης εφάμιλλων 
ανταλλακτικών και αφαιρώντας την προσφερόμενη έκπτωση επί της χαμηλότερης λιανικής τιμής. 

 
Κατόπιν έγκρισης και εντολής, από την Επιτροπή επισκευής και συντήρησης οχημάτων και 

μηχανημάτων, προς τον ανάδοχο (μέσω ΦΑΞ ή άλλου πρόσφορου τρόπου ), ο ανάδοχος 
υποχρεούται : 

 

Α. Στην περίπτωση που για την επισκευή δεν απαιτούνται ανταλλακτικά, να ολοκληρώνει τις 
εργασίες επισκευής και να παραδίδει το επισκευασμένο όχημα στο Δήμο εντός δύο (2) εργάσιμων 
ημερών.  

Β. Στην περίπτωση που για την επισκευή απαιτούνται ανταλλακτικά, να ολοκληρώνει τις 
εργασίες επισκευής και να παραδίδει το επισκευασμένο όχημα στο Δήμο εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών.  

Γ.  Οι εργασίες συντήρησης (αλλαγή λαδιών, φίλτρων κλπ) θα ολοκληρώνονται και το όχημα 
θα παραδίδεται στο Δήμο εντός 24 ωρών - (1) εργάσιμη ημέρα. Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τα 
απαιτούμενα για τη συντήρηση λάδια, βαλβολίνες, κλπ από την αποθήκη του Δήμου, εφόσον 
αυτά υπάρχουν.  

 

Επίσης  : 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του να προσκομίζει τα ζητούμενα υλικά - ανταλλακτικά στην έδρα του Δήμου.  

 Τα καινούρια ελαστικά (η παράδοση των οποίων θα πραγματοποιείται  επί των ζαντών των 
τροχών κάθε οχήματος, ζυγοσταθμισμένα, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεννόηση την 
Υπηρεσία του Δήμου μας, σε κατάστημα εξυπηρέτησης σε ακτίνα έως 25 χιλ. από την έδρα του 
Δήμου, χωρίς επιβάρυνση οικονομική, εντός ωραρίου εργασίας του Δήμου)  θα παραδίδονται εντός 
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πέντε (5) εργάσιμων  ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκε η προμήθειά τους 
εγγράφως από το Δήμο.  

 Η επισκευή των ελαστικών όλων των οχημάτων θα γίνεται εντός τριών (3) ωρών από τη στιγμή 
που θα ειδοποιηθεί ο ανάδοχος (καθημερινά και τις αργίες), στον τόπο που συνέβη η βλάβη. 

 
Μετά την διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και την  αποστολή στο Δήμο του Δελτίου Τεχνικής 
Επιθεώρησης Οχήματος από τον ανάδοχο, ο Δήμος δύναται να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην 
αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του, έως τη 
φάση της διάγνωσης της βλάβης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει (με δικά του έξοδα) 
και να παραδώσει στην έδρα του Δήμου εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του, το ελεγμένο όχημα, 
ΜΕ κλπ στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.  
 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του προμηθευτή. 

 
Κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών εξετάζονται αν ανταποκρίνονται απόλυτα και 

διαπιστώνονται οι τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς επισκευής κάποιας 
βλάβης που υπέστησαν κατά τη επισκευή τους.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε 
διόρθωση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών επισκευαστικών εργασιών δικαιούται ο Δήμος κατά 
την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή τη μείωση του τιμήματος.  

 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει αδικαιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών ή την παράδοση των 

υλικών  πέραν των προαναφερθεισών προθεσμιών, αλλά και γενικότερα αν δεν τηρήσει τη 
διαδικασία και τους χρονικούς περιορισμούς όπως αυτοί  αναφέρονται στον παρόν άρθρο, δύναται 
να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ολόκληρο το ποσό δε της 
εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
Ο ανάδοχος το αργότερο 24 ώρες μετά την έγγραφη ειδοποίησή του από το Δήμο, η οποία θα 

γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ΦΑΞ κλπ), θα παραλαμβάνει τα προς επισκευή - συντήρηση  
οχήματα, Μ.Ε. κλπ από το Δήμο, θα τα μεταφέρει με δικά του έξοδα (καύσιμα, προσωπικό, ειδικό 
όχημα μεταφοράς οχημάτων-μηχανημάτων κλπ) στο συνεργείο του και θα εκδίδει και αποστέλλει 
στην Επιτροπή επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων για έλεγχο και έγκριση το  
«Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος» , με τις τεχνικές διαπιστώσεις που 
έκανε κατά τον έλεγχο του  οχήματος – μηχανήματος κλπ, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή 
εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς 
και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες τους. 

Ο ανάδοχος με δικά του έξοδα (καύσιμα, προσωπικό, ειδικό όχημα μεταφοράς οχημάτων-
μηχανημάτων κλπ) θα μεταφέρει από το συνεργείο του τα  επισκευασμένα - συντηρημένα  οχήματα, 
Μ.Ε. κλπ  στο Δήμο και θα τα παραδίδει εντός των προβλεπόμενων χρόνων παράδοσης. 

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

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια τις εργασίες 
που εκτελέστηκαν στο βιβλίο service του κάθε οχήματος, για το οποίο αφορούν οι εργασίες. Για τα 
οχήματα τα οποία δεν έχουν βιβλίο service ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει νέο. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια - δελτία αποστολής είδη ή 
υπηρεσίες από διαφορετικές ομάδες ως αυτές έχουν καθορισθεί στην 04/2020 μελέτη της 
υπηρεσίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 19Ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ, σε δύο ημερήσιες οικονομικές 

εφημερίδες και μία τοπική εφημερίδα (κατά το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 82 του Ν. 4412/2016 και τον 
Ν. 3548/07). 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση:   http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr/ καθώς και στην πλατφόρμα 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακής πύλη με 
συστημικό αριθμό 91981  όπου θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης  της  προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ. 

H παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα θα δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
http://www.eprocurement.gov.gr  στο κεφάλαιο προκηρύξεις (κατά το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016). 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  : Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές 
 
20.1  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται  στην  

παρούσα  διακήρυξη,  κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου  6  της παρούσας     και  κατά  την  σύναψη   της                       σύμβασης. 

20.2  Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με την υποβληθείσα  υπεύθυνη  δήλωση,  οι  οποίες  επήλθαν  ή  
για  τις  οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα  της  
έγγραφης  ειδοποίησης για  την προσκόμιση  των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το 
αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του άρθρου 6 της παρούσας. 

20.3    Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο 
του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει η  εγγύηση συμμετοχής του, και εφαρμόζονται 
κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Σε 
αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου. 

 

Άρθρο  21ο  Τεκμήριο  από  τη   συμμετοχή  στη  διαδικασία 
 
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος και κάθε 

μέλος του (σε περίπτωση ένωσης-κοινοπραξίας) έχει λάβει  πλήρη  γνώση  και  αποδέχεται  
πλήρως  τους  όρους  της  παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, σε 
συνδυασμό με την αναφερόμενη νομοθεσία. 

Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή 
τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης 
(συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή 
προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 του Ν. 4412/16 . 
 Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις 
του άρθρου 32 του Ν. 4412/16,  καθώς και από τις διατάξεις  του άρθρου 106  του ίδιου νόμου. 

 
ΑΡΘΡΟ  23ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 3463/2006, του Ν. 
3852/2010 κα του Ν 2690/99, όπως ισχύουν. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KONTZIAS
Ημερομηνία: 2020.06.22 11:48:17 EEST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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                                                                          ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  4 / 2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 

3.489/22.4.2020 εγγράφου του Δημάρχου του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ κ. Ιωάννη 

Κοντζιά, προκειμένου ο Δήμος  να προβεί στην συντήρηση και επισκευή των 

οχημάτων και μηχανημάτων του, και αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής καθώς 

και την προμήθεια των ανταλλακτικών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 

λειτουργία του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας, καθώς και 

των Υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Έργων, του Πρασίνου κτλ., για το έτος 2020. 

Επίσης αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων ελαστικών και της εργασίας 

συντήρησης αυτών, όπως επίσης τον καθαρισμό των απορριμματοφόρων.  

       Στην κατοχή του Δήμου υπάρχουν όπως φαίνεται στο συνημμένο έγγραφο του 

Αντιδημάρχου του γραφείου κίνησης κ. Ιωάννη Σούρα, οχήματα - μηχανήματα στα 

οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, βυτία, καλαθοφόρα, 

μηχανήματα έργων, επιβατικά, μοτοποδήλατα και χωματουργικά μηχανήματα 

(φορτωτής, προωθητής γαιών), δίκυκλα, λεωφορεία κλπ,.                                                                 

Στο Παράρτημα Α δίνεται ο πινάκας των οχημάτων-Μ.Ε.-μοτοσικλετών ανά                                            

ομάδα εργασιών που περιλαμβάνονται. 

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, 

χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους, το αντίστοιχο και ανάλογο για 

κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο 

οχήματος ή μηχανήματος. 

Οι προσφορές για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά θα δίδονται σε ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό α) επί της αξίας κάθε εργασίας επί του τιμοκαταλόγου ο 

οποίος θα επισυναφθεί στην προσφορά για την κάθε Ομάδα εργασιών και β) επί της 

αξίας των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν επί του τιμοκαταλόγου της 

εταιρείας ο οποίος θα επισυναφθεί στην προσφορά για την κάθε Ομάδα. 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» 
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν, τις λίστες των 

γνήσιων, εργοστασιακών ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπείας με τιμή 

τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό, όπου αυτό απαιτείται ανά Ομάδα. 

  Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι             

χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών, καθώς και των απαιτούμενων εργασιών να 

είναι πολύ μικροί, από την επόμενη της παραγγελίας των ανταλλακτικών και την 

εισαγωγή των οχημάτων στο συνεργείο. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης 

παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε 

οχήματος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των 

προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του 

προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & 

ανταλλακτικά. 

Η χρηματοδότηση της συντήρησης-επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών 

οχημάτων-Μ.Ε. και μοτοσικλετών προέρχεται από ιδίους πόρους και είναι 

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020 με Κ.Α.(10.6671-

15.6671-20.6671-25.6671-30.6671-10.6263-15.6263-20.6263-25.6263-30.6263)  με 

συνολική πίστωση κωδικών #163.000,00€# 

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός  των εργασιών μαζί με την προμήθεια των 

υλικών της παραπάνω μελέτης για το έτος 2020 ανέρχεται στο  ποσό  των 

#131.450,00€# συν #31.548,00€#  για  Φ.Π.Α.  24%.                                                                   

Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού =   #162.998,00 €#. 

    Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού 

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς και σύμφωνα με τον 4412/8-8-16 , τον Ν. 3463/2006, το Π.Δ.80/2016 

και τον Ν 3852/2010  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

ΙΣΤΙΑΙΑ  27  / 04 / 2020 

Ο Συντάξας 

 

 

 

ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                         

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                               

ΤΕ4 με A΄ βαθμό 

ΙΣΤΙΑΙΑ  30  / 04 / 2020 

ΕΛΕΧΘΗ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθύντης Τ.Υ.Π.Π. 
 

 

ΑΘΑΝ. ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ           

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                

Μsc ΠΕ3 
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                                                                           ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  4 / 2020 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

           Επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη , ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους 
εργασιών –ανταλλακτικών , αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου 
κάθε ομάδας. 

 

1η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 1η  

α 
\ 
α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
      ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

20.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20.000,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» 
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2η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 2η  

α 
\ 
α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

       
 
 
 
       ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

17.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

17.000,00 

 

 

 

 

3η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 3η  

α 
\ 
α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

     
 
 
     
    ΚΑΤ ’ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

 
      4.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.000,00 
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4η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 4η  

Α 
\ 
α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ    

 
 
 
 
         ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

300,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

300,00 

 

 

 

5η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 5η  

Α 
\ 
α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ 
ΦΟΡΤΩΤΩΝ (Μ.Ε.) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
       ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

12.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 5Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12.000,00 
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6η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 6η  

Α 
\ 
α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ 
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ (Μ.Ε.) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

        
 
 
 
       ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

6.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

6.000,00 

 

 

 

 

7η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 7η  

 

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΑΡΩΘΡΩΝ (Μ.Ε.) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

1.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 7Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.000,00 
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8η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 8η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ (ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

4.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 8Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.000,00 

 

 

 

 

 

9η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 9η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

8.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 9Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

8.000,00 
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10η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 10η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ (Μ.Ε.)  
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ (Μ.Ε.) 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

      2.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 10Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2.000,00 

 

 

 

 

 

11η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 11η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

5.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 11Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.000,00 
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12η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 12η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 
 

3.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 12Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3.000,00 

 

 

 

 

 

13η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 13η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

35.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 13Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

35.000,00 
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14η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 14η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ-
ΒΑΦΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

5.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 14Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.000,00 

 

 

 

 

15η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 15η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

1.800,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 15Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.800,00 
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16η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 16η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Μ.Ε. 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

1.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 16Η ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.000,00 

 

 

 

17η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 17η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη (άνευ 
Φ.Π.Α. ) ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
Μ.Ε.(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

2.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 17Η ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2.000,00 

 

 

20PROC006901840 2020-06-22



 12 

    18η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 18η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Είδος 
Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη 
(άνευ 
Φ.Π.Α. ) 
ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ.(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

2.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 18Η ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2.000,00 

 

 

19η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 19η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Είδος 
Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη 
(άνευ 
Φ.Π.Α. ) 
ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ.(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

2.000,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 19Η ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2.000,00 
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20η Ομάδα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιλαμβάνει ΟΧΗΜΑΤΑ-Μ.Ε.-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ 20η  

Α 
\ 
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Είδος Μονάδας  
Ποσότητα  
Τιμή Μονάδας 

Δαπάνη 
(άνευ 
Φ.Π.Α. ) 
ευρώ 

 
 
 

1 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
2ΚΥΚΛΑ.(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) 

 
 
 
 

ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 
 

350,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 20Η ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

350,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    131.450,00 € 

                                           Φ.Π.Α. 24%                        31.548,00 € 

                                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ               162.998,00 € 

 

 

 

 
 
 
 

ΙΣΤΙΑΙΑ   27  / 04 / 2020 

Ο Συντάξας 

 

 

 

ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                      

ΤΕ4 με A΄ βαθμό 

 ΙΣΤΙΑΙΑ    30 /  04 / 2020 

ΕΛΕΧΘΗ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθύντης Τ.Υ.Π.Π. 
 

 

ΑΘΑΝ. ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ           

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ       

Μsc ΠΕ3 
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  4 / 2020 

                                                                    
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ον  – Αντικείμενο της Προμήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσίας επισκευαστικών εργασιών 

και προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-
μηχανημάτων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, η προμέτρηση των οποίων δεν 
καθίσταται δυνατή λόγω των διαφορετικών κατασκευαστριών εταιρειών.  

H συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών (προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασίες επισκευής) ανέρχεται στο ποσόν των 162.998,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό του 2020, βαρύνοντας του συγκεκριμένους κωδικούς πιστώσεων με 
τον τίτλο της παρούσης μελέτης. 

 
Άρθρο 2ον  – Ισχύουσες Διατάξεις 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις:   

1. Του Ν.3463/2006.   
2. Του Ν. 3852/2010,   
3. Του N 4412/8.8.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών  

 Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  
 
Άρθρο 3ον  – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Α)Προμήθεια ανταλλακτικών 

 
    Τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής, θα 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους  
κατασκευής. Θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και θα αποδεικνύεται σε  
κάθε περίπτωση πως συνοδεύονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης  
ποιότητας    ISO, CE κτλ. Θα παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε 
απαιτηθεί από την Υπηρεσία. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   
 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 
 
» 
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 Αναπόσπαστο τμήμα είναι το  Παράρτημα Α 
 
 Ειδικότερα για την 1η , 2η , 3 η, 8η,9 η και 15η Ομάδα εργασιών οι συμμετέχουσες  
επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν στα συνεργεία, διαγνωστική μονάδα που να 
καλύπτει τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α οχήματα για τα οποία θα προσκομίσει 
προσφορά, τζογόμετρο, αμορτισερόμετρο (γραμμή ΚΤΕΟ), φρενόμετρο, 
ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση. Επίσης για τα αναφερόμενα οχήματα στην 1η , 2η, 3η , , 
8η  , 9η  ,11 η  Ομάδα εργασιών οι συμμετέχουσες  επιχειρήσει θα πρέπει να διαθέτει 
κατάλληλο κινητό συνεργείο για την αντιμετώπιση πιθανών βλαβών σε περίπτωση 
ακινησίας οχήματος. 
 
 
Για  την 8η & 9η  Ομάδα  εργασιών  απαιτείται  η  προσκόμιση  αποδεικτικού 
εγγράφου περί αποκλειστικότητας ως αντιπροσώπου, της κατασκευάστριας εταιρείας,  
για την γνησιότητα των ανταλλακτικών.  
 
Β)  Προμήθεια των ελαστικών 
 
Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστού και 

εύφημου οίκου της αγοράς σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή που ακολουθεί, η 

παράδοση των οποίων θα πραγματοποιηθεί  επί των ζαντών των τροχών 

κάθε οχήματος, ζυγοσταθμισμένα, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεννόηση 

με την Υπηρεσία του Δήμου μας, σε κατάστημα εξυπηρέτησης σε ακτίνα 25 χιλ. από 

την έδρα του Δήμου, χωρίς επιβάρυνση οικονομική, εντός ωραρίου εργασίας του 

Δήμου της ιδίας ημέρας. 
 
Σε όλα τα κάτωθι αναφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω 
στοιχεία : 
 
-Επωνυμία κατασκευαστή και εμπορική ονομασία του ελαστικού. 
 
-Διάσταση ελαστικού 
 
- Nα αναγράφεται εάν φέρει αεροθάλαμο ή μη 
 
-Χώρα κατασκευής του ελαστικού 
 
-Δείκτη φορτίου 
 
-Δείκτη ταχύτητας 
 
-Αναγραφή της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης αέρα. 
 
-Τετραψήφιος αριθμός περί της ημερομηνίας παραγωγής του. 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επιφυλάσσεται να ζητήσει δείγμα των υπό 

προμήθεια ειδών σε ημερομηνία που θα γνωρίσει εγγράφως σύμφωνα με άρθρο της 

διακήρυξης. 
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Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι διαστάσεων ως αυτές προβλέπονται στις 

προδιαγραφές του κάθε οχήματος  για το οποίο προορίζονται, να είναι καινούργια 

πρώτης ποιότητας μη αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται 

εργοστασιακών ελαττωμάτων. 
 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι τα προς προμήθεια ελαστικά 

τα οποία θα παραδοθούν θα είναι καινούρια και μη αναγομωμένα. 
 
Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών- επισώτρων από τον προμηθευτή 

πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (6) έξι μηνών 

από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά. 

Τα προσφερόμενα ελαστικά - επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 

κλιματολογικές συνθήκες. 
 
Τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους 

κανονισμούς και τα πρότυπα της ETRTO. O προμηθευτής θα πρέπει να βεβαιώσει ότι 

τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, ότι στερούνται 

εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμωση. Τα ελαστικά θα 

πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και 

την Ελληνική νομοθεσία να αναγράφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η έγκριση 

(CE) η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης 

του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία 

σύμφωνα με την ETRTO το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των επισώτρων των 

προμηθευτών, τεχνικά Prospectus με σχέδια και φωτογραφίες των ζητουμένων 

ελαστικών. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Οι διαστάσεις του πλάτους και  διαμέτρου των επισώτρων είναι προδιαγραφόμενες 

στην ETRTO και μπορούν να ελεγχθούν επί του επίσωτρου που έχει ζανταριστεί. 
 
Κάθε ελαστικό - επίσωτρο, όπου είναι αναγκαίο να συνοδεύεται, από ένα 

προφυλακτήρα αεροθαλάμου αυτός θα πρέπει να είναι συνεχούς τύπου, και τέτοιου 

πλάτους και μορφής, ώστε να προσαρμόζεται στα αντίστοιχα επίσωτρα χωρίς αυτά 

να κάμπτονται ή να ζαρώνουν. Επίσης τα ελαστικά τύπου με αεροθάλαμο θα 

συμπεριλαμβάνεται και ο αεροθάλαμος 
 
Κάθε προφυλακτήρας θα πρέπει να φέρει μία οπή διόδου της βαλβίδας η οποία για 

όλους τους τύπους, πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό άξονα του προφυλακτήρα, 

πάνω δε σε κάθε προφυλακτήρα να αναγράφεται ανεξίτηλα τυπωμένα ή ονομασία ή 
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το σήμα του εργοστασίου κατασκευής καθώς και ο κατάλληλος κωδικός αριθμός. 
 
Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων θα πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι 

προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις οι οποίες 

θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα επίσωτρα κατά το στάδιο παραγωγής και όχι εκ 

των υστέρων στο ήδη έτοιμο επίσωτρο. 
 
Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και η διάσταση του πρέπει να είναι του ιδίου 

κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφορετικών. 
 
Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, αν κάτι τέτοιο ζητηθεί και 

πριν την υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης. 
 
Για την εκτέλεση όλων των προβλεπομένων στην παρούσα προδιαγραφή 

εργαστηριακών ελέγχων υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής ο οποίος υποχρεούται να 

διαθέσει τα προβλεπόμενα όργανα και συσκευές 

Δειγματοληπτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος κατά τον οποίο  
 
ελέγχονται : 
 
Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία. 
 
Ο σκελετός 
 
Η αντοχή στον εφελκυσμό. 
 

Οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του 

προμηθευτή σε οποιοδήποτε εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού επιλογής της 

Υπηρεσίας εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής. 
 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται ότι 

θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν της τέχνης και τις 

σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών 
 
Επιπλέον από τον Δήμο απαιτούνται τα κάτωθι: 
 
Τα ελαστικά - επίσωτρα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά  
 
ελαττώματα: 
 

Α) Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων 
 

Β) Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία    
 
κατά την χρήση. 

 
Γ) Διαχωρισμός των λινών. 
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Δ) Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών. 

 
Ε) Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού  
 
πυρήνα με ελαστικό. 

 
Ζ) Τα υπό προμήθεια ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (radial) ή διαγώνια 

(συμβατικά), των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο 

ή την ίδια την εταιρεία κατασκευής των ελαστικών. Η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει 

να κατατεθεί μαζί με τις προσφορές. 

 
Γ. Επισκευή των ελαστικών 

 
Επειδή είναι δύσκολος έως αδύνατος ο προσδιορισμός του αριθμού των ελαστικών 

τα οποία θα απαιτήσουν την υλοποίηση της εν λόγω εργασίας ανά ελαστικό, λόγω 

διαφορετικού τύπου των ελαστικών, καθώς για ο τόπος της υλοποίησης της 

εργασίας επισκευής και συντήρησης των διαφόρων ελαστικών (εντός του 

καταστήματος, εκτός στον τόπο της βλάβης), και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός του χρόνου της απαιτούμενης εργασίας, δεν καθίσταται δυνατή η 

προμέτρηση των εργασιών.  
 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα ξεπερνά τις 3 ώρες από την ειδοποίηση 

αρμοδίου υπαλλήλου, για βλάβη εντός καταστήματος καθώς και εκτός στον τόπο 

της βλάβης, για πρωινές καθώς και απογευματινές βάρδιες και αργίες. Οι ίδιοι όροι 

ισχύουν και για την αντιμετώπιση βλαβών στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του 

Δήμου. 
 

H πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των 

απαραίτητων παραστατικών περί των εργασιών και θα συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

 
Δ. Καθαρισμός των απορριμματοφόρων 

 
Η εν λόγω εργασία αποβλέπει στον πλήρη καθαρισμό των απορριμματοφόρων, 

μηχανημάτων έργων, και λοιπών οχημάτων του Δήμου, και θα πραγματοποιείται 

μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. 
 
Τα διάφορα οχήματα θα πρέπει να πλένονται με νερό υπό πίεση σε όλη την 

επιφάνεια τους εξωτερικά (πλευρικά, άνω και κάτω πλευρές), καθώς και των 

υαλοτών επιφανειών. Επιπλέον του γενικού καθαρισμού του οχήματος θα 

πραγματοποιείται και λίπανση- γρασάρισμα στα προβλεπόμενα ειδικά σημεία του 

κάθε ενός οχήματος. 
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Ο καθαρισμός της καμπίνας θα πραγματοποιείται με την χρήση πεπιεσμένου αέρα 

όπου αυτό απαιτείται και την αναρρόφηση σκόνης κλπ., με την χρήση κατάλληλου 

επαγγελματικού εξοπλισμού. 
 
Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα θα επιτυγχάνεται ο ειδικός καθαρισμός του 

οπίσθιου τμήματος (οπίσθιας θύρας, της πλάκας συμπίεσης, (εξωτερικά), καθώς και 

των σκαλοπατιών για την μεταφορά των εργαζομένων, με αμμοβολή με κατάλληλο 

εξοπλισμό. 

Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε υπόδειξη περί των τμημάτων του 

οχήματος όπου απαιτείται να γίνει η εν λόγω εργασία, από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου. 
 
Θα τηρείται ημερολόγιο με αναφορά του κάθε οχήματος και της κάθε είδους εργασίας 

η οποία εκτελείται, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσης 

μελέτης. 

 
Άρθρο 4ον  – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 
 
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται: 
 

 Όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία . 


 Χώρα προέλευσης – οίκος κατασκευής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων. 


 Δείγματα του κάθε τύπου όταν αυτό ζητηθεί. 


 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και δυνατότητα άμεσης 

αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών. 

 Ο χρόνος παράδοσης (από την υπογραφή της σύμβασης). 


 Πιστοποιήσεις ISO , CE κτλ για τα ανταλλακτικά. 


 Κατάλογο πωλήσεων σε άλλους φορείς παρομοίων υλικών – παροχής 
υπηρεσιών. 


 Εμπειρία στο συνολικό αντικείμενο δηλ. στην προμήθεια ανταλλακτικών 

και στην συντήρηση & επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων. 

 
Άρθρο 5ον  – Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν όλη την γκάμα 

ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Ομάδες εργασιών οχημάτων-

Μ.Ε.-μοτοσικλετών στις οποίες θα δώσουν προσφορά . Η προσφορά θα δίνεται ανά 

Ομάδα εργασιών και θα περιλαμβάνει έκπτωση α) επί της αξίας κάθε εργασίας επί του 

τιμοκαταλόγου εργασιών  που θα επισυναφθεί στην προσφορά β) επί της αξίας των 
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ανταλλακτικών  που θα χρησιμοποιηθούν επί των νομίμου τιμοκαταλόγου της 

εταιρείας ο οποίος θα επισυναφθεί στην προσφορά για κάθε Ομάδα.                  

Οι συμμετέχοντες μπορεί να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε ( μία ή 

περισσότερες) από τις Ομάδες εργασιών της μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους 

τύπους οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοσικλετών της συγκεκριμένης Ομάδας 

εργασιών της μελέτης) ή και για όλες τις Ομάδες  εργασιών της μελέτης, όχι όμως 

επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα – μηχανήματα –μοτοσικλέτες από κάποια Ομάδα 

εργασιών.    

 
Άρθρο 6ον  
  
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και των εργασιών είναι: 
 
(α) Η Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμός. 

 
(β) Τεχνικές προδιαγραφές – Τιμολόγιο μελέτης  

 
(γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 
 
Άρθρο 7ον  
  

Η κατά της υπογραφής της συμβάσεως και για τη συμμετοχή στη δημοπρασία 

εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή 

και πιστή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας καθώς και της προμήθειας των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών ποσού ίσου με το 5% ανά τμηματικό ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, χωρίς το Φ.Π.Α. και την ενδεχόμενη προσφερθείσα από τον ανάδοχο 

έκπτωση. 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική 

παραλαβή των εργασιών και των υπό προμήθεια ειδών και εφ’ όσον η Επιτροπή 

Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά και 

τις εργασίες που εκτελέστηκαν. 

 
Άρθρο 8ον  
  

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο 

ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Από της 

υπογραφής ο χρόνος παραδόσεως του συνόλου της προμήθειας ορίζεται στην 

διακήρυξη. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και 

διαπιστώνονται οι κατ’ αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω 

πλημμελούς κατασκευής κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά αυτών ή 
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στην κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο 

πάνω ελαττωματικών ειδών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην 

απόρριψη των ειδών ή τα μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα 

προτείνει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Άρθρο 9ον  
 

Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την 

Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό 

προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση-διακήρυξη) 

υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική 

ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2) στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα 

καθυστερήσεως της παραδόσεως. 

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από 

την εγγύηση καλής εκτελέσεως του προμηθευτή. 

 
Άρθρο 10ον  
  

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί 

το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη 

δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. 
 

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών και της 

προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, ως αυτές αναφέρονται 

ειδικότερα ανά τμηματικό προϋπολογισμό, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολόκληρο του ποσό δε της εγγυήσεως 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
Άρθρο 11ον  
  

Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή τους θα είναι αρίστης ποιότητας. 
 

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει 

τις σχετικές παραγγελίες από το Γραφείο Κίνησης τμηματικά. 

Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να 

αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος δαπάνης του μέσα σε πέντε (5) 
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ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως. 

 
Άρθρο 12ον  
  

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, 

μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και 

μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η 

κράτηση υπέρ Τ.Α. .Κ.Υ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΣΤΙΑΙΑ   27  / 04 / 2020 

Ο Συντάξας 

 

 

 

ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                      

ΤΕ4 με A΄ βαθμό 

 ΙΣΤΙΑΙΑ    30 /  04 / 2020 

ΕΛΕΧΘΗ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθύντης Τ.Υ.Π.Π. 
 

 

ΑΘΑΝ. ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ           

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ       

Μsc ΠΕ3 

20PROC006901840 2020-06-22



 23 

 
 

                      ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
Εργασίες ΟΜΑΔΩΝ 1&2 

 
Α/Α 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

  1 Συντήρηση και επισκευή 
κινητήρων 

 

 Ρεκτιφιέ στροφάλου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          45 ευρώ/ώρα 

 Εφαρµογή κουζινέτων 

 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

 Πλάνισµα καπακιού 

 Πλάνισµα κορµού κινητήρα 

 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και 
εφαρµογή πείρων 

 Αντικατάσταση χιτωνίων 

 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή. 

 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 

 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 

 Φλάντζες τσιµούχες 

 Ελατήρια 

 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 

 Ρύθµιση βαλβίδων 

 Αλλαγή αντλίας νερού 

 Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου 

 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 

 Επισκευή υπερσυµπιεστή 

 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

 Έλεγχος καυσαερίων 

 Αποσυναρµολόγηση - συναρµολόγηση, βαφή 
κινητήρα. 

 Επισκευή ψυγείου 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  
 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  4 / 2020 
 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» 
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2 Συντήρηση και επισκευή 
κιβωτίων ταχυτήτων  

 

 Αλλαγή γραναζιών  
 
 
 
             45 ευρώ/ώρα 

 Επισκευή αργό γρήγορο 

 Φλάντζες τσιμούχες 

 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

 Σταυροί – σταθερά ταχυτήτων 

 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

 Αλλαγή αντλίας λεβιέ 

3 Συντήρηση και επισκευή 
συμπλέκτη 

 

 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη  
 
 
                   45 ευρώ/ώρα 

 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

 Ζεύγη φερμουϊτ  

 Επισκευή δίσκου 

 Επισκευή πλατώ 

 Αλλαγή φυσούνας 

4 Συντήρηση και επισκευή 
αναρτήσεων (σούστες, 
αποσβεστήρες κραδασμών) 

 

 Αλλαγή αμορτισέρ      
 
                   45 ευρώ/ώρα 

 Αλλαγή – επισκευή σούστες 

 Αλλαγή μπρακέτα 

 Αλλαγή σινεμπλόκ 

 Αλλαγή κόντρες κλπ., 

5 Συντήρηση και επισκευή 
εμπρόσθιου συστήματος  

 

 Ακραξώνιο  
 
 
 
 
 
 
                  45 ευρώ/ώρα 

 Πείρος ακραξωνίου 

 Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 

 Ρουλεμάν μουαγιέ 

 Τσιμούχες μουαγιέ 

 Ροδέλες  

 Γλύστρες - κουζινέτα 

 Τάπες πειροδακτυλίων 

 Γρασσαδοράκια 

 Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής - µεγάλης μπάρας 

 Έλεγχος - επισκευή µηχανισµού διεύθηνσης  
              45 ευρώ/ώρα  Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας 

τιμονιού 
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 Έλεγχος –αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 

 
6 

Συντήρηση και επισκευή 
αεροσυμπιεστών 

 

 Στρόφαλος  
 
 
 
 
 
                45 ευρώ/ώρα 

 Ρουλεμάν 

 Ελατήρια κοφλέρ σετ 

 Δακτυλιδιών 

 Μπιέλες  

 Σετ ελατήρια 

 Σετ φλάντζες  

 Σκάστρα κοφλέρ 

 Σετ φλάντζες κοφλέρ 

 Σετ ελατήρια κοφλέρ 

 Βαλβίδα κοφλέρ 

 Χιτώνιο κοφλέρ φίλτρα 

 
7 

Συντήρηση και επισκευή 
διαφορικού 

 

 Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο – κορώνα 
ρουλεμάν 

 
 
                 45 ευρώ/ώρα  Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων -

ημιαξονίων 
 Φλάντζες τσιµούχες 

 
8 

Συντήρηση και επισκευή 
καμπίνας 

 

 Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας & 
αντλίας ανύψωσης 

      
 
                  45 ευρώ/ώρα  Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 

 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 

 
9 

 
Γενικό service  

 

 Γενικό service (τακτικός έλεγχος)  
                   45 ευρώ/ώρα  Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου) 

 Γενικό service (ετήσιος έλεγχος) 

 
10 

 
Γενικές εργασίες  

 

 Εργασία διαφόρων επισκευών- 
συντηρήσεων μηχανολογικών μερών και 
συστημάτων πέδησης 

 
                   45 ευρώ/ώρα 
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Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 3 
 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 Συντήρηση και επισκευή 
κινητήρων 

 

 Εφαρµογή κουζινέτων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  45 ευρώ/ώρα 

 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και 
εφαρµογή πείρων 

 Αντικατάσταση χιτωνίων 

 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή. 

 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 

 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 

 Φλάντζες τσιµούχες 

 Ελατήρια 

 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 

 Ρύθµιση βαλβίδων 

 Αλλαγή αντλίας νερού 

 Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου 

 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 

 Επισκευή υπερσυµπιεστή 

 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

 Έλεγχος καυσαερίων 

 Αποσυναρµολόγηση - συναρµολόγηση, βαφή 
κινητήρα. 

 Επισκευή ψυγείου 

2 Συντήρηση και επισκευή 
κιβωτίων ταχυτήτων 

 

 Αλλαγή φουρκέτες  
 
 
 
 
 
                  45 ευρώ/ώρα 

 Αλλαγή συγχρονιζέ 

 Αλλαγή ρουλεμάν 

 Αλλαγή γραναζιών 

 Επισκευή αργό γρήγορο 

 Φλάντζες τσιμούχες 

 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

 Σταυροί – ταχυτήτων 

 Σταθερά ταχυτήτων 

 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

 Αλλαγή αντλίας λεβιέ 
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3 

 
Συντήρηση και επισκευή 
συμπλέκτη 

 

 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη          
 
 
             45 ευρώ/ώρα 

 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

 Ζεύγη φερμουϊτ  

 Επισκευή δίσκου 

 Επισκευή πλατώ 

 Αλλαγή φυσούνας 

4 Συντήρηση και επισκευή 
αναρτήσεων (σούστες, 
αποσβεστήρες κραδασμών) 

 

 Αλλαγή αμορτισέρ  
 
              45 ευρώ/ώρα 

 Αλλαγή – επισκευή σούστες 

 Αλλαγή μπρακέτα 

 Αλλαγή σινεμπλόκ 

 Αλλαγή κόντρες κλπ., 

5 Συντήρηση και επισκευή 
εμπρόσθιου συστήματος 

 

 Ακραξώνιο  
 
 
 
 
 
               45 ευρώ/ώρα 

 Πείρος ακραξωνίου 

 Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 

 Ρουλεμάν μουαγιέ 

 Τσιμούχες μουαγιέ 

 Ροδέλες  

 Γλύστρες - κουζινέτα 

 Τάπες πειροδακτυλίων 

 Γρασσαδοράκια 

 Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής - µεγάλης μπάρας 

 Έλεγχος - επισκευή µηχανισµού διεύθηνσης 

 Έλεγχος επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 

 Έλεγχος –αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 

6 Συντήρηση και επισκευή 
διαφορικού 

 

 Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο – κορώνα 
ρουλεμάν 

              
                 45 ευρώ/ώρα 

 Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων -
ημιαξονίων 

 Φλάντζες τσιµούχες 

7 Γενικό service  
 Γενικό service (τακτικός έλεγχος)  

                 45 ευρώ/ώρα  Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου) 
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 Γενικό service (ετήσιος έλεγχος)               45 ευρώ/ώρα 
 
8 

 
Γενικές εργασίες 

 

 Εργασία διαφόρων επισκευών- 
συντηρήσεων μηχανολογικών μερών και 
συστημάτων πέδησης 

      
               45 ευρώ/ώρα 

 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 4 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

   1 Συντήρηση και επισκευή 
δικύκλων 

 

 Εργασία διαφόρων επισκευών – 
συντηρήσεων μηχανολογικών μερών και 
συστημάτων πέδησης 

 
                45 ευρώ/ώρα 

 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 5 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

  1 Συντήρηση και επισκευή 
ελαστιχοφόρων φορτωτών  

 

 Όλες οι εργασίες συντήρησης – επισκευής 
ελαστιχοφόρων φορτωτών 

                  45 ευρώ/ώρα 

 
 
 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 6 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

   1 Συντήρηση και επισκευή 
ισοπεδωτών γαιών 

 

 Εργασία συντήρησης- επισκευής Γκρέϊντερ 
και οδοστρωτήρα.   

                 45 ευρώ/ώρα 
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Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 7 
 

 
 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 Συντήρηση και επισκευή 
σαρώθρων,  ακτοκαθ/στών. 

 

 Αλλαγή αντλία νερού  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             45 ευρώ/ώρα 

 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

 Αποσυναρµολόγηση - συναρµολόγηση, 
βαφή κινητήρα. 

 Επισκευή ψυγείου 

 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 
 Αλλαγή αµορτισέρ 

 Αλλαγή σινεμπλόκ 

 Αλλαγή ακραξώνιου 

 Αλλαγή ακρόµπαρων µικρής - µεγάλης 
μπάρας 

 Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας 
τιμονιού 

 Αλλαγή στροφάλου 

 Αλλαγή μπιελών 

 Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα 
ρουλεμάν 

 Γενικό service (έλεγχος εξαμήνου) 

 Γενικό service (ετήσιος έλεγχος) 

 Έλεγχος δικτύου αέρος 

 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 

 Γενικό service συστήµατος πέδησης 
(τακτικός έλεγχος) 

 Γενικό service συστήµατος πέδησης 
(έλεγχος εξαμήνου) 

 Γενικό service συστήµατος πέδησης 
(ετήσιος έλεγχος) 

 Αλλαγή σκαφιδίων 

 Εργασία διαφόρων επισκευών- 
συντηρήσεων μηχανολογικών μερών και 
συστημάτων πέδησης 
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Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 8 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

 
1 

 
Όλες οι εργασίες της Ομάδας 3 

 
45 ευρώ/ώρα 

 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 9 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

   1 Συντήρηση και επισκευή 
κινητήρων 

 

 Ρεκτιφιέ στροφάλου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           45 ευρώ/ώρα 

 Εφαρμογή κουζινέτων 

 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

 Πλάνισμα καπακιού 

 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή 
πείρων 

 Αντικατάσταση χιτωνίων 

 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή. 

 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 

 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 

 Φλάντζες τσιµούχες ελατήρια 

 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 

 Ρύθµιση βαλβίδων 

 Αλλαγή αντλίας νερού 

 Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου 

 Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού  

 Επισκευή υπερσυµπιεστή 

 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

 Έλεγχος καυσαερίων 

 Αποσυναρµολόγηση - συναρµολόγηση, βαφή 
κινητήρα. 

 Επισκευή ψυγείου 

  2 Συντήρηση και επισκευή 
κιβωτίων ταχυτήτων 

 

 Αλλαγή φουρκέτες  
             45 ευρώ/ώρα  Αλλαγή συγχρονιζέ 
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 Αλλαγή ρουλεμάν  
 
 
            45 ευρώ/ώρα      

 Αλλαγή γραναζιών 

 Επισκευή αργό γρήγορο 

 Φλάντζες τσιµούχες 

 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 

 Δευτερεύων άξονας κοµπλέ 

 Σταυροί ταχυτήτων 

 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

 Αλλαγή αντλίας λεβιέ 

  3 Συντήρηση και επισκευή 
συμπλέκτη 

 

 Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη   
 
 
                   45 ευρώ/ώρα      

 Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 

 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν  

 Ζεύγη φερμουϊτ 

 Επισκευή δίσκου 

 Επισκευή πλατώ 

 Αλλαγή φυσούνας 

 
  4 

Συντήρηση και επισκευή 
αναρτήσεων (σούστες, 
αποσβεστήρες κραδασμών) 

 

 αλλαγή αµορτισέρ  
 
                 45 ευρώ/ώρα      

 αλλαγή -επισκευή σούστες 

 αλλαγή µπρακέτας 

 αλλαγή σινεμπλόκ 

 αλλαγή κόντρες 

  5 Συντήρηση και επισκευή 
εμπρόσθιου συστήματος 

 

 Ακραξώνιο  
 
 
 
 
 
 
                 45 ευρώ/ώρα      

 Πείρος ακραξώνιου 

 Ρουλεμάν πείρων ακραξώνιων 

 Ρουλεμάν μουαγιέ 

 Τσιμούχες μουαγιέ 

 Ροδέλες 

 Ροδέλες μεταλλικές 

 Γλύστρες - κουζινέτα 

 τάπες πειροδακτυλίων 

 γρασσαδοράκια 

 αλλαγή ακρόµπαρα µικρής - µεγάλης μπάρας 

 έλεγχος - επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης 

 έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονίου 

 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 
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6 Συντήρηση και επισκευή 
διαφορικού 

 

 επισκευή - αντικατάσταση πηνίο – κορώνα 
ρουλεμάν 

         
               45 ευρώ/ώρα      

 επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων -
ημιαξονίων 

    Φλάντζες τσιµούχες 

7 
 

Γενικό service  

 Γενικό serνice (τακτικός έλεγχος)  
             45 ευρώ/ώρα       Γενικό serνice ( έλεγχος εξαμήνου) 

 Γενικό serνice (ετήσιος έλεγχος) 

8 Γενικές εργασίες  
 Εργασίες διαφόρων επισκευών 

μηχανολογικών μερών και συστημάτων 
πέδησης  

             
             45 ευρώ/ώρα      

 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 10 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 Όλες οι εργασίες της Ομάδας 3 45 ευρώ/ώρα 

 
 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 11 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 
 

 
Όλες οι εργασίες της Ομάδας 3 

 
            45 ευρώ/ώρα      

 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 12 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 
 

 
Όλες οι εργασίες της Ομάδας 3 

 
            45 ευρώ/ώρα      

 

20PROC006901840 2020-06-22



 33 

 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 13 
 

Α/Α 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 
 

Όλες οι Εργασίες Συντήρησης 
και Επισκευής ελαστικών  

 
              45 ευρώ/ώρα      

 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 14 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 Εργασίες φανοποιείας –βαφής 
 

 

 Αλλαγή κολλητού παμπρίζ επιβατικού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             45 ευρώ/ώρα      

 Αλλαγή κολλητού παμπρίζ φορτηγού 
 Αλλαγή παμπρίζ Μ.Ε. 

 Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ επιβατηγού 
 Αλλαγή με λάστιχο παμπρίζ φορτηγού 
 Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 

 Αλλαγή προφυλακτήρα 
 Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας  
 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 

 Αμμοβολή υπερκατασκευής 
απορριμματοφόρου 

 Βαφή επιβατικού αυτοκινήτου 
 Βαφή φορτηγού αυτοκινήτου 
 Βαφή Μ.Ε. 
 Επισκευή κλειδαριάς πόρτας 

 Γενικές εργασίες φανοποιείας  
 Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος 
 Τοποθέτηση γραμμάτων και κίτρινης 

λωρίδας 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 15 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας  (χωρίς ΦΠΑ)  
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1 Συντήρηση και επισκευή  
ταχογράφων      

 
                  

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας για 
έκδοση πιστοποιητικού ταχογράφου για 
χρήση ΚΤΕΟ  

70 ευρώ/τεμάχιο 

 Βεβαίωση σωστής λειτουργίας 
ταχογράφου 60 ευρώ/τεμάχιο 

 Πιστοποίηση – βαθμονόμηση ψηφιακού 
ταχογράφου 150 ευρώ/τεμάχιο 

 Εργασίες διαφόρων επισκευών -  
συντήρησης ταχογράφων 45 ευρώ/ώρα 

 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 16 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας  (χωρίς ΦΠΑ)   

1 Εργασίες καθαρισμού 
οχημάτων & Μ.Ε. 

 

 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 
και καμπίνας των οχημάτων, καθώς και 
καθαρισμός υαλωδών επιφανειών, με 
νερό και κατάλληλο καθαριστικό μέσο 
υπό πίεση. Επιπλέον του γενικού 
καθαρισμού του οχήματος θα 
πραγματοποιείται και λίπανση – 
γρασάρισμα στα προβλεπόμενα ειδικά 
σημεία του καθενός οχήματος. 
Καθαρισμός της καμπίνας οδήγησης ή 
χειρισμού με την χρήση πεπιεσμένου 
αέρα όπου αυτό απαιτείται και την 
αναρρόφηση σκόνης κλπ., με την 
χρήση καταλλήλου επαγγελματικού 
εξοπλισμού.                                              
Για οχήματα κάτω του 1,5 t.     

 
 
 
 
 
 
              20 ευρώ/τεμάχιο      

 Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 
και καμπίνας των οχημάτων, καθώς και 
καθαρισμός υαλωδών επιφανειών, με 
νερό και κατάλληλο καθαριστικό μέσο 
υπό πίεση. Επιπλέον του γενικού 
καθαρισμού του οχήματος θα 
πραγματοποιείται και λίπανση – 
γρασάρισμα στα προβλεπόμενα ειδικά 
σημεία του καθενός οχήματος. 
Καθαρισμός της καμπίνας οδήγησης ή 
χειρισμού με την χρήση πεπιεσμένου 
αέρα όπου αυτό απαιτείται και την 
αναρρόφηση σκόνης κλπ., με την 
χρήση καταλλήλου επαγγελματικού 
εξοπλισμού.                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
                45 ευρώ/ τεμάχιο      
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Για οχήματα άνω του 1,5 t.     
 

      
Ειδικός καθαρισμός του οπισθίου 
τμήματος των απορριμματοφόρων 
(οπίσθιας θύρας, της πλάκας 
συμπίεσης εξωτερικά, καθώς και των 
σκαλοπατιών για την μεταφορά των 
εργαζομένων, με αμμοβολή με 
κατάλληλο επαγγελματικό εξοπλισμό.     

    
 
 
                70 ευρώ/ τεμάχιο      

 
 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 17 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

   1 Εργασίες επισκευής – συντήρησης 
συστήματος κλιματισμού και 
καυστήρων οχημάτων 

 

 Εργασίες επισκευής – συντήρησης 
συστήματος κλιματισμού και καυστήρων 
οχημάτων 

            
              45 ευρώ/ώρα      

 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 18 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

  1 Εργασίες μηχανουργικές για 
επισκευή – συντήρηση οχημάτων 

 

 Εργασίες μηχανουργικές για επισκευή – 
συντήρηση οχημάτων 

            50 ευρώ/ώρα      

 
 
 
 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 19 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 
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1 Εργασίες ηλεκτρολογικών 
συστημάτων οχημάτων 

 

 Εργασίες διαφόρων επισκευών – 
συντήρησης ηλεκτρολόγου οχημάτων 

           45 ευρώ/ώρα      

 
 
 
Εργασίες ΟΜΑΔΑΣ 20 
 

 
Α/Α 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Δαπάνη εργασίας ανά ώρα            
(χωρίς ΦΠΑ)  Ευρώ /ώρα 

1 Εργασίες επισκευών – συντήρησης 
μοτοσικλετών 

 

 Εργασίες διαφόρων επισκευών – 
συντηρήσεων μοτοσικλετών 

            45 ευρώ/ώρα      

 
Παραπάνω  δίδονται  ομαδοποιημένες  ενδεικτικά  οι  κυριότερες  εργασίες  .  Τυχόν  
εργασίες   που  δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί να προκύψουν 
και δεν µπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα 
τιμολογούνται και θα ισχύει η  ίδια έκπτωση   που έχει προσφέρει ο προσφέρων.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΣΤΙΑΙΑ   27  / 04 / 2020 

Ο Συντάξας 

 

 

 

ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                      

ΤΕ4 με A΄ βαθμό 

 ΙΣΤΙΑΙΑ   30 /  04 / 2020 

ΕΛΕΧΘΗ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Διευθύντης Τ.Υ.Π.Π. 
 

 

ΑΘΑΝ. ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ           

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ       

Μsc ΠΕ3 
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                                                                            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  4 / 2020 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-Μ.Ε.- ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

που περιλαμβάνονται ανά ομάδα 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα ) 
 

α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ
Ο/ΤΥΠΟΣ 

ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ΚΗΟ 7058 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΚΥ 9804 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΙ 5472 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 8837 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΟ 7165 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 48 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΚΗΗ4832 DAF ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 ΚΗΗ 4833 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 2η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ

Ο/ΤΥΠΟΣ 
ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 KHI 5450 MAN ΦΟΡΤΗΓΟ 41 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 KHI 5449 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 KHO 7253 IVECO-
MAGIRUS 

ΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 KHO 7250 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 KHH 6104 IVECO SPA ΦΟΡΤΗΓΟ 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 KHH-6105 MERCEDES 
2646 

ΦΟΡΤΗΓΟ 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &            

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» 
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(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 3η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 ΝΧΑ 8918 IVECO ΥΔΡΟΦΟΡΟ 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΝΧΑ 8920 IVECO ΥΔΡΟΦΟΡΟ 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 4η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 ΕΗΟ 573 SUZUKI  ΔΙΚΥΚΛΟ 124cc ΑΜΟΛ. 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΕΗΡ 904 PIAGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 125cc ΑΜΟΛ. 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΕΗΡ 905 PIAGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 125cc ΑΜΟΛ. 
ΒΕΝΖΙΝΗ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 5η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 

1 ME.αρ.πλ.295801  O&K ΦΟΡΤΩΤΗΣ 99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ΜΕ 118938 JCB ΤΣΑΠΑ 82 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΜΕ 58200 KOMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΤΣΑΠΑ 

97 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΜΕ Άνευ KOMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΤΣΑΠΑ 

99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΜΕ Άνευ KOMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΤΣΑΠΑ 

99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 ΜΕ Άνευ JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-
ΤΣΑΠΑ 

99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 6η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 KY 139 GALLION ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 150 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 ME 75602 KOMATSU ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 140 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΜΕ89745 DOMAG ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 14 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 7η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 ΜΕ 97258 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ 26 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 8η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 ΚΗΙ 3744 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 11 ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΚΗΙ 5454 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 11 ΒΕΝΖΙΝΗ 

3 ΚΗΙ 5434 FIAT ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 9 ΒΕΝΖΙΝΗ 

4 KHI8829 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 16 ΒΕΝΖΙΝΗ 
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(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 9η Ομάδα ) 

α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 ΚΗΙ 6246 FIAT AUTO SPA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 9 ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΚΗΙ 5466 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ΚΗΙ 8866 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

4 ΚΗΙ 3741 NISSAN PICK UP  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

5 ΚΗΟ 7255 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  17 ΒΕΝΖΙΝΗ 

6 ΚΗΙ 5442 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7 KHH 4842 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 ΜΕ 111641 MITSUBISHI ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 19 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 10η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 ΜΕ 89748 PIAGIO ΓΕΡΑΝΑΚΙ 65,2 BENZINH 

2 ΜΕ 87020 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 177 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 ME 85816 PIAGIO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 64 ΒΕΝΖΙΝΗ 

 
(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 11η Ομάδα ) 

α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 KHI 8801 FIAT-IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 12η Ομάδα ) 
α/α ΑΡ.ΚΥΚΛ.  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ/ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ Φ.Ι. ΚΑΥΣΙΜΟ 
1 ΜΕ 44030 CATETPILLAR ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

ΓΑΙΩΝ 
140 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 13η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε. ΠΛΗΝ ΟΜΑΔΑΣ 12 

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 14η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε.  

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 15η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε.  

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 16η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε.  

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 17η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε.  
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(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 18η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε.  

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 19η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Ε.  

 
 

(Οχήματα-Μ.Ε.-Μοτοσικλέτες που περιλαμβάνονται στην 20η Ομάδα ) 
1 ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ  
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