




1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 54636

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313 317777

Φαξ 2313 316119

Αρμόδιος για πληροφορίες Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α΄1

Θεσσαλονίκη

 Τ.Κ. 54636

Σκέντου Ευαγγελία 

Tηλ. : 2313317535

Φαξ: 2313316119

e-mail: e.skentou@thessaloniki.gr

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  1 Δήμος,  αποτελεί  «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και  ανήκει  στην  Γενική

Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)2

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας 4 

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

πρόσβαση , στον δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www  .  thessaloniki  .  gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Κεντρικό Δημοτικό

Κατάστημα,  Βασιλέως Γεωργίου A΄  1,  ΤΚ 54636,  Θεσσαλονίκη και  να πρωτοκολλούνται  από το

Τμήμα Γενικού  Πρωτοκόλλου, 1ος  όροφος, 102 Α.

1 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2

παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
2 Αναφέρεται  σε  ποια  υποδιαίρεση  του  δημόσιου  τομέα  ανήκει  η  Α.Α.:  α)  Γενική  Κυβέρνηση  (Υποτομέας  Κεντρικής

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του

άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
3 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Προκήρυξη Σύμβασης, Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού

(ΕΕ)  2015/1986  της  Επιτροπής  (L 296).  α)  Γενικές  δημόσιες  υπηρεσίες  β)  Άμυνα,  γ)  Δημόσια  τάξη  και  ασφάλεια,  δ)

Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές  και  δημοσιονομικές  υποθέσεις,  στ)  Υγεία,  ζ)  Στέγαση  και  υποδομές  κοινής  ωφέλειας,  η)

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
4 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του ν.

4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης5

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης6. 

Σχετική η υπ΄αριθμ.1828/3-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 18REQ004126630 2018-12-

05 και ΑΔΑ : ΩΑΑΡΩΡ5-ΥΞΗ)  με την οποία : α) εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού 74.400,00 € η οποία

αναλύεται ως εξής : 

•  ποσό 10.000,00 € για το οικονομικό έτος 2018 

• ποσό 50.000,00 € για το οικονομικό έτος 2019 

• ποσό 14.400,00 € για το οικονομικό έτος 2020 και

β)  διατέθηκε  πίστωση  ποσού  10.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  6263.01.01  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ»  της   υπηρεσίας  20  της  Δ/νσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών

Απορριμμάτων  του  σκέλους  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  του  Δήμου

Θεσσαλονίκης.

Οι πιστώσεις που θα καλύψουν τη σχετική δαπάνη προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης   σύμφωνα  με  την  υπ'αριθμ.20/2018  μελέτη  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης

Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων  -  Τμήμα  Μελετών   &  Σχεδιασμού Συστημάτων

Καθαριότητας, είναι η επισκευή οχημάτων (επιβατηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων

συμβάσεων  (CPV)  50110000-9  –  Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης  μηχανοκίνητων  οχημάτων  και

παρεπόμενου εξοπλισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων

ευρώ  (74.400,00€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  %,  προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  εξήντα  χιλιάδες

(60.000,00€),  ΦΠΑ : δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (14.400,00€).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα7 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.20/2018 μελέτη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του συμφωνητικού

και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ.8 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην “ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”  της παρούσας διακήρυξης.

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

βάσει  9 τιμής για το σύνολο των εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού (το μεγαλύτερο ποσοστό

έκπτωσης το οποίο θα είναι ενιαίο και για τις δύο κατηγορίες).

5 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
6 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
7 Πρβλ άρθρο 59  ν.  4412/2016. Οι  A.A.  μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους

βασικούς  λόγους  της  απόφασής  τους να  μην  διαιρέσουν  μία  σύμβαση σε  τμήματα,  στοιχείο  που  περιλαμβάνεται  στα

έγγραφα  της  σύμβασης  (Πχ  Παράρτημα  ..  ή  άλλο  περιγραφικό  έγγραφο)   ή  στην  ειδική  έκθεση  του  άρθρου  341  ν.

4412/2016.
8 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
9 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως10:

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του  ν.3852/2010 (Α'  87/7-6-2010)  “Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

του ν.3463/2006 (Α' 114/8-6-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

του  ν.  4555/2018  (Α'  133/19-7-2018)  “  Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής

και  αναπτυξιακής  λειτουργί  ας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον

εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  –  Ρυθμίσεις  για  την

αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή

ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες

διατάξεις. ” 

του ν.4155/2013 (Α' 120/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις” όπως ισχύει

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

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

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

των μελών τους με κλήρωση»,11

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και

άλλες διατάξεις”,

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

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

των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

του ν. 4488/2017 (Α' 137/13-09-2017) “ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες

διατάξεις”,

του ν.4497/2017 (Α΄171/13-11-2017) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός

της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις”  και  ιδίως  του  άρθρου  107  με  το  οποίο

10 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
11 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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τροποποιούνται τα άρθρα 18, 37, 67, 72, 73, 74, 80, 91, 92, 100, 103, 104, 105, 119, 121, 127, 200, 205,

221, 258, 259, 297, 302, 305, 306, 331, 340, 346, 377 και 379 του ν.4412/2016,

του ν. 4541/2018 (Α’ 93) «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και

άλλες διατάξεις. 

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

στοιχεία”, 

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

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

την υπ΄αριθ. 2879/13-03-2018 Απόφαση (Β΄879) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών

και Ενημέρωσης  «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων

που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»,

την  υπ'αριθμ.3373/390/20.3.75  απόφαση  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβερνήσεως  “Περί

καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων

και  λιπαντικών  κλπ.  των  αυτοκινήτων  οχημάτων  του  Δημοσίου,  των  Οργανισμών  Τοπικής

Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.  περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53” (ΦΕΚ Β΄349)

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4993/745/24.4.1975 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β΄489)    

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται

ρητά παραπάνω.

την υπ΄αριθ. 2634/13-03-2018  – ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό της κας Άννας

Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου ως Αντιδημάρχου Οικονομικών.

την  υπ'αριθμ.  9264/24-07-2018 – ΑΔΑ:ΩΝΦΜΩΡ5-Ω6Ε και  απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου.

την υπ΄αριθμ.1828/3-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 18REQ004126630 2018-12-05

και ΑΔΑ : ΩΑΑΡΩΡ5-ΥΞΗ)  με την οποία : α) εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού 74.400,00 € η οποία

αναλύεται ως εξής :  ποσό 10.000,00 € για το οικονομικό έτος 2018, ποσό 50.000,00 € για το οικονομικό

έτος  2019  και  ποσό  14.400,00  €  για  το  οικονομικό  έτος  2020  και  β)  διατέθηκε  πίστωση  ποσού

10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6263.01.01 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» της

υπηρεσίας  20  της  Δ/νσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων  του  σκέλους  των

εξόδων  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης.  Πηγή

χρηματοδότησης  : ανταποδοτικά τέλη.

την  υπ’  αριθμ.1687/12-12-2018 –  AΔΑ:  69Σ4ΩΡ5-ΚΡΤ Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής,  με την

οποία α) εγκρίθηκαν η διενέργεια, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισμού,

β)  συγκροτήθηκε  η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την

“Επισκευή οχημάτων (επιβατηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ.  74.400,00€ .

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, Γραφείο 020,

κτίριο  Ε΄,  ημιώροφος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.4412/2016,  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής

Διαγωνισμού,  η  οποία  ορίστηκε  με  την  υπ.αριθμ.1687/12-12-2018 (ΑΔΑ  :  69Σ4ΩΡ5-ΚΡΤ)  Απόφαση
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Οικονομικής Επιτροπή, στις  25-2-2019 ημέρα  Δευτέρα,  ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών  10:00

π.μ.  και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 12

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 13. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 14 15 16, σύμφωνα

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 18 του ν.  4469/2017 και  την υπ΄αριθμ.2879/13-03-2018

Απόφαση (Β΄879), σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Θεσσαλονίκης.

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της

παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)

: www  .  thessaloniki  .  gr,   στην διαδρομή :  thessaloniki.gr►Θέλω από τον Δήμο ►Θέλω να ενημερωθώ

(Αναδυόμενο Menu)  ►Προκηρύξεις -  Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu)  ► Σώματα Προκηρύξεων –

Διακηρύξεων

URL:http://thessaloniki.gr/category/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1%CE%B5%CE%BD

%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/declaration/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA

%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE

%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/17.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη  των δημοσιεύσεων ή  τυχόν  επαναλήψεων του στον  Ελληνικό Τύπο βαρύνει   τον  ανάδοχο

(γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο

4, ΦΕΚ 68 Α΄)18 . 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

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

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

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

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

12 Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Η  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  πριν  από  την  ημερομηνία

δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να

πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση

εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης 
13 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
14 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  
15 Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει  να υφίσταται μέχρι  και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται.  Πρβλ. άρθρο

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
16 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
17 Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στα  πλαίσια  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014-2020  η  δημοσίευση  της

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της

με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
18 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016 
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης

και της αρμοδιότητάς τους19 

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

19 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης20  είναι τα ακόλουθα:

• η  παρούσα  Διακήρυξη  (ΑΔΑΜ……)  με  τα  Παραρτήματα21 που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος

αυτής 

• η υπ'αριθμ.20/2018 μελέτη :

-Τεχνική περιγραφή

-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

-Παράρτημα Ι Πίνακας κόστους ενδεικτικών εργασιών

-Παράρτημα ΙΙ Πίνακας οχημάτων

-Πρότυπο 1

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς

• το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]22

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, καθώς και πληροφορίες για

τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το

γραφείο  109Β του  Τμήματος  Προκηρύξεων  και  Δημοπρασιών  της  Δ/νσης  Οικονομικής  και  Ταμειακής

Διαχείρισης  (υπάλληλος  Ε.Σκέντου,  τηλ.  2313317535),  καθώς  και  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου

Θεσσαλονίκης www  .  thessaloniki.gr. 

Πληροφορίες σχετικά με την υπ'αριθμ.20/2018 μελέτη  «Επισκευή οχημάτων  (επιβατηγά, λεωφορεία,

δίκυκλα) π.δ.  74.400,00€»  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  μπορούν  να  παίρνουν  από  την   αρμόδια  Δ/νση

Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων-  Τμήμα  Μελετών  &  Σχεδιασμού  Συστημάτων

Καθαριότητας  (υπάλληλος Π.Βοϊδης, τηλ. 2310494545).

20 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
21 Η  Α.Α.  περιγράφει  ρητά  τα  παραρτήματα  της  σύμβασης  (λχ  τεχνικές  προδιαγραφές,  ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων,

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
22 Για συμβάσεις κάτω των ορίων
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται γραπτά και ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6)

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο

τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

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

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις23:

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

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

την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984

(Α΄188)24.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην

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

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 25. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη

της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από

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

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.26 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα27.

2.1.5 Εγγυήσεις28

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά Ιδρύ-

ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14

του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονο-

23 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
24 Επιτρέπεται  η  κατάθεση οιουδήποτε  δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του

Κώδικα περί Δικηγόρων.
25 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
26      Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 

27 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
28 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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μικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Τα-

μείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συ-

σταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-

νείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

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

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

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

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

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

δε  εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα

στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών29,  θ)  την

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

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

την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό που η  υπό  ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει

διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων

συμβάσεων.30

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή31 για την υποβολή προσφοράς32. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.33  

29 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
30 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2,  4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους

οικονομικούς φορείς της Ένωσης
31 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
32 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
33 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής34

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης δεν απαιτείται η

κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς

(προσφέροντες). 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού35 

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

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

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη36 καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192

της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του

οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

34 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
35 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
36  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 

α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 

β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του

ΤΕΥΔ και  ειδικότερα,  αντί  της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,  δεδομένης της ως άνω νομοθετικής

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη

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

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

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

IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’

ελάχιστον στους διαχειριστές.

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

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

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

κού Συμβουλίου37.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

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

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

αμετάκλητη απόφαση. 38

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία

ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που

αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική

ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε

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

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

διακανονισμό για την καταβολή τους39. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης

της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,

ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 40

2.2.3.3 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 

37 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.

4497/2017.
38 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
39 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα

περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις  κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
40       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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2.2.3.4.  Αποκλείεται41 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

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

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

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

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας42, 

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

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

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

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

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

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

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

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

απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

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

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

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016.

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

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

στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που

ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την

ανάθεση, 

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

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

2.2.3.5. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ. 43.

2.2.3.6.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω  περιπτώσεις. 

41 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Κατά  συνέπεια,  η  Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από  τους  λόγους

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.

4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η  επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της παρ.  4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
42 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
43 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του

ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]

Σελίδα 13





2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)44 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα

που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος

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

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει  χρήση της  ανωτέρω δυνατότητας κατά την

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 45.

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

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

4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74

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

σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής46 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας47 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία της παρούσης σύμβασης απαιτείται να ασκούν

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

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

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

εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο

Επιμελητήριο ή να μπορούν  να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο

μέσο. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα

μέλη της ένωσης.

44        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
45 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
46 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται,  επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,

κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική

πρόβλεψη στη διακήρυξη. 
47 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια48- ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα49

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

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 

α. Να είναι εξουσιοδοτημένα συνεργεία από μία τουλάχιστον εταιρία κατασκευής των οχημάτων (εταιρίες

GOUPIL, HONDA, PIAGGIO, YAMAHA για την κατηγορία 1 (δίκυκλα-τρίκυκλα) και εταιρίες BMW, CITROEN,

FIAT, HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, SKODA, TOYOTA, FORD, MERCEDES  για την κατηγορία 2

(επιβατηγά-λεωφορεία)) ή να μην είναι εξουσιοδοτημένα συνεργεία αλλά να διαθέτουν άδεια επισκευής

των οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών

β. Να διαθέτουν προσωπικό όπως αυτό αναφέρεται στον πίνακα ειδικοτήτων τεχνιτών της παραγράφου

3.1.1 για την κατηγορία 1 και στον αντίστοιχο πίνακα της παραγράφου 3.1.2 για την κατηγορία 2 

γ. Να διαθέτουν κατ'ελάχιστον τις ακόλουθες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό : 

Για την κατηγορία 1 : 

Α/Α Περιγραφή Ελάχιστη απαίτηση

1 Στεγασμένη επιφάνεια τ.μ. 80

2 Ράμπες εργασίας 1

3 Συνολικό απασχολούμενο προσωπικό 1

48 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για

τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.

Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα

οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
49 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α.  μπορεί να θεωρεί ότι  ένας οικονομικός φορέας δεν

διαθέτει  τις  απαιτούμενες επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής

υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την

εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και

της αξιοπιστίας τους. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των

ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,  περαιτέρω, ότι  μπορούν (χωρίς αυτό να είναι

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά

σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις/  υπηρεσίες  τα  3  τελευταία  έτη)  κατά  τρόπο

αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς

φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις

πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων

συμβάσεων  και  έλεγχος  καταλληλότητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και

επαγγελματική  ικανότητα''  (ΑΔΑ  ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)   και  ειδικότερα  την  Ενότητα  IV  παρ.  1,  όπου  παρατίθενται  σχετικά

παραδείγματα.
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Για την κατηγορία 2 : 

Α/Α Περιγραφή Ελάχιστη απαίτηση

1 Στεγασμένη επιφάνεια τ.μ. 150

2 Ράμπες εργασίας 1

3 Συνολικό απασχολούμενο προσωπικό 2

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης50 -  ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της

παραγράφου 2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των

δεσμών τους με αυτούς51.  Στην  περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν  στη διάθεσή τους τους

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

στηρίζονται. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση

ή άλλων φορέων 52.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

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

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4

και  2.2.6  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως  δικαιολογητικό

συμμετοχής,  το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο

Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα

Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ53 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  &  της

Κατευθυντήριας  Οδηγίας  23/2018  (ΑΔΑ:   Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www  .  eaadhsy  .  gr) και (www  .  hsppa  .  gr ).

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,

διευθυντικού  ή  εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το

οποίο  υπογράφεται,  το  οποίο  είναι  δυνατό  να  φέρει μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου

2.2.3.1  της  παρούσας  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,

50 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική

ευχέρεια της Α.Α.  και πρέπει  να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.

4412/2016)
51 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  
52 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
53 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος  IV

Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της  προσφοράς  ή το

αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.54

Στην  περίπτωση  στήριξης  στην  ικανότητα  τρίτων,  οι  τρίτοι  φορείς  στους  οποίους  “στηρίζεται”  ο

συμμετέχων υποχρεούνται στην συμπλήρωση ξεχωριστού ΤΕΥΔ.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα55

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201656.

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

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

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

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

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου

79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

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

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν57.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά58:

54 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
55 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  
56 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
57 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
58 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων των  δημοσίων

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου

4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν

θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες

(βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα

ή  στα  πρόσωπα  που έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.259 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -

μέλους ή χώρας Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς

κοινωνικής  ασφάλισης  (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει  την  εγκατάστασή του στην

Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στου  οποίου  οφείλει  να  καταβάλει

εισφορές. 

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

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.3.1 και 2.2.3.2, 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 πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2.

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

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση

γνησίου υπογραφής ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74

του ν. 4412/2016.

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή

εμπορικού  μητρώου του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε

κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από

υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή  εμπορικού οργανισμού της  χώρας καταγωγής ή της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.60

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο/ΓΕΜΗ.

59 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν

εγκαίρως  πιστοποιητικά,  τα οποία να καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
60 Πρβλ. Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι  η Α.Α.  απαιτεί  στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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Β.3.  ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ

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

φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 “Απόδειξη τεχνικής ικανότητας” της υπ'αριθμ.20/2018

μελέτης. 

Β.5.  ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις που ο οικονομικός

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω

έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/

νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους61 που προβλέπονται από

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

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

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

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

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω

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

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

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

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

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

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

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

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης62 

Κριτήριο ανάθεσης63 της Σύμβασης64 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

τιμής65 (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  με δύο δεκαδικά ψηφία)  για το σύνολο των

εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

61 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
62 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
63 Τα κριτήρια ανάθεσης  θα πρέπει  να συνδέονται  με  το αντικείμενο της  σύμβασης,  σύμφωνα με  την παράγραφο 8 του

άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από

προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους

προσφέροντες,  προκειμένου  να αξιολογείται  ο  βαθμός συμμόρφωσής  τους  προς τα κριτήρια  ανάθεσης.  Εάν υπάρχουν

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 
64 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
65 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ'αριθμ.20/2018 μελέτη της

Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες εργασίες .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από

όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως

εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως πρέπει  να προσδιορίζεται  η έκταση και  το είδος της

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής66.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,

���� είτε  (α)  με  αποστολή,  επί  αποδείξει,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  Δήμος  Θεσσαλονίκης, Λεωφ.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου 102Α ,

���� είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γραφείο

Γενικού Πρωτοκόλλου 102Α , Τ.Κ. 54636. Απόδειξη θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως φακέλου

της προσφοράς στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται

δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διεξάγει  τον

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5

της  παρούσας.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δε  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των

προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για  καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα

παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό  κατάστημα,  ακόμα  κι  αν  η

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος),  στον  οποίο  πρέπει  να

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά 

του …….… 

για το διαγωνισμό : « ………………. » 

με αναθέτουσα αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ……../……../2018

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η

οποία  αναγράφει  το  διαγωνισμό  στον  οποίο  αφορά,  τα  στοιχεία  ταυτότητας  του  προσφέροντος

(μεμονωμένου  ή  ένωσης),  δηλαδή  επωνυμία  (ή  ονοματεπώνυμο  φυσικού  προσώπου),  απαραίτητα

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί

τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

66 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία

υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή

Διαγωνισμού.

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η Επιτροπή  Διαγωνισμού  σημειώνει  στο

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ)  σε  περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει  κοινή προσφορά,  είτε  από όλους τους

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε

μέλους  της  ένωσης  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους),  καθώς  και  ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από

όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως

εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά,  απαραιτήτως πρέπει  να προσδιορίζεται  η έκταση και  το είδος της

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής67.

Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές πληροφορίες  σχετικά με τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για

την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

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

διαδικασία περιλαμβάνουν68:

Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79

του ν. 4412/201669,  σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

διακήρυξης (Παράρτημα ΙV).

Στην  περίπτωση  στήριξης  στην  ικανότητα  τρίτων,  οι  τρίτοι  φορείς  στους  οποίους  “στηρίζεται”  ο

συμμετέχων υποχρεούνται στην συμπλήρωση ξεχωριστού ΤΕΥΔ.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΤΕΥΔ  για  κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

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

τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στην  υπ΄αριθμ.20/2018  μελέτη,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι

συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και

67 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
68 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
69 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www  .  eaadhsy  .  gr 
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δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα70 71.

Στην τεχνική προσφορά κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους : 

1.  Κατάλογος  με  συνεργαζόμενο/α  συνεργείο/α  που να  καλύπτει/ουν  ανάλογα  με  την  κατηγορία  τις

ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται σε κάθε κατηγορία  

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται

στην υπ'αριθμ.20/2018 μελέτη

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι παρέχουν εγγύηση της ποιότητας της εργασίας τους η οποία

δεν θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους

4.   Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986  ότι  θα  τηρούν  ως  ανάδοχοι  όλες  τις  υποχρεώσεις  που

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 “Υποχρεώσεις αναδόχου” της υπ'αριθμ.20/2018 μελέτης

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν72.

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

προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως

ορίζεται κατωτέρω  :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία

το οποίο είναι  ενιαίο  και  για τις  δύο κατηγορίες  και  παραμένει  σταθερό και  αμετάβλητο για όλη τη

διάρκεια της  σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  

Ο  φάκελος  «Οικονομική  Προσφορά»   περιέχει  την  Οικονομική  Προσφορά,  η  οποία  υποβάλλεται

αποκλειστικά συμπληρώνοντας το έντυπο της οικονομικής προσφοράς  που συνοδεύει τη διακήρυξη και

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης73.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή74 στη μελέτη της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών75  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα  (9)

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

70 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
71 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων

θα αξιολογηθεί  η τεχνική προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται  στις

τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς  παροχή  υπηρεσιών,  σύμφωνα  με  Παράρτημα  της  Διακήρυξης  και  τυχόν  υπόδειγμα

τεχνικής προσφοράς.
72 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
73 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
74 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
75 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

Σελίδα 22





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

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω

αρχική διάρκεια.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών76

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

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

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

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

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

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,77 

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

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί

κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης

διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του

Ν.4412/2016 και  στην  περίπτωση  ενώσεων  οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  καθώς  και  στην

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

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

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

76 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
77 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών78

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα

λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης.

 Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Η  λήξη  της  παραλαβής  κηρύσσεται  επίσης  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με

προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικοινωνεί,  εν  συνεχεία,  αμέσως  με  το  πρωτόκολλο  της

αναθέτουσας  αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί  προσφορές  κατά  το  άρθρο  2.4.2  της

παρούσης (η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και

σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  στην  καθορισμένη  από  την  παρούσα  ημέρα  και  ώρα,  ή  μετά  τη  λήξη  της

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του

οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό

και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με

τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο

ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και

ενιαία.

γ)  Οι  κατά τα  ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,  μετά την

ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές

κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

78 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου  100  και  ΥΑ  56902/215 «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

Σελίδα 24





δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει

πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού

αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η

αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Τα  αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του αποφαινόμενου

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.

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

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου79 -  Δικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  πρόσκληση  στον

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών 80 από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε

αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης81 και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων των  δικαιολογητικών   που

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να

έχουν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής

έγγραφης,  μέσω  του  Συστήματος,  ειδοποίησής  του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της

ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

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

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

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

79 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
80 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών

μέσων'
81 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή

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

επιλογής σύμφωνα με την παραγράφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας

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

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

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

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται

εφόσον  γίνει  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

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

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών82 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα

που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις  που  ασκούνται  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  με

εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) –

Παράβολο 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της

σύμβασης. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.  4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί

δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της

αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε

οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,  να

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

82 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

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

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

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 83

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική

παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής

παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη παράδοση,  η  επιστροφή των ως  άνω

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις  του ν.  4412/2016, οι όροι της παρούσας

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της

Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,

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

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα

αρχή το όνομα,  τα στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους νόμιμους εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οι

οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,

κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο

υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.84. 

83 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
84 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

Σελίδα 27





Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,

αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από

νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2

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

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του

ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης85 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

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

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

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

85 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201686, καθώς

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της

αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την

αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201687

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

αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)88 .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

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

εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-

πτωτος89 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-

βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις  κείμενες διατάξεις και  εάν υπερβεί  υπαίτια τη συνολική προθεσμία

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή

των ενεργειών στις οποίες οφείλει  να προβεί αυτός,  θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική

όχληση παρέλθει  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  αιτιολογημένα έκπτωτος  μέσα σε  τριάντα (30)

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

86 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017. 
87 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
88 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
89 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.  4412/2016 αποκλει-

σμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-

βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-

νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-

στοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών

που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-

ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε-

ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

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

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

πτωτο.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων90
  

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και

ουσίας  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  φορέα  που  εκτελεί-διοικεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε

ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής

απόφασης. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προ-

βλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201691 οργάνου.

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

90 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
91 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από οργανωτική μονάδα  (τμήμα)

της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων η οποία θα ορίζεται με απόφαση της

αναθέτουσας αρχής και θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην

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

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

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

τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων μπορεί, με

απόφασή  της  [ιδίως  σε  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  που  η  εκτέλεσή  τους  απαιτεί  συνεχή

παρακολούθηση σε  ημερήσια  βάση] να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση [ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων

συμβάσεων] δύνανται  να  ορίζονται  και  άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο

στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή

απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που

σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το  ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον

ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης92 

6.2.1.  Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα  (1)  έτος  από  την  ημερομηνία  πρωτοκόλλησης  του

συμφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ.93 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε

υπαιτιότητα του αναδόχου94. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,  ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος95  Αν οι υπηρεσίες

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

92 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
93 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
94 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
95 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 22196 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ.20/2018 μελέτη.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο

ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους

της σύμβασης,  συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις  παρεκκλίσεις που

διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις

επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του

αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων

υπηρεσιών,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις

διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής

υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της  σύμβασης  και  να

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30

ημερών  από την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση για  την  έγκριση ή  την

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,

πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του

άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών

πρωτοκόλλων97. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση98
 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και

παραδοτέων,  με έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  με απόφαση της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με

τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην

προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

96 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
97 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
98 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016

Σελίδα 32





6.5 Αναπροσαρμογή τιμής99 

Δεν προβλέπεται καμία αναπροσαρμογή τιμής σε ολόκληρη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. 

            

                   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

                                                         

                                                                                                     ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

           

99 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας κόστους ενδεικτικών εργασιών (εμπεριέχεται στην τεχνική μελέτη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Πίνακας οχημάτων (εμπεριέχεται στην τεχνική μελέτη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   III   – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με

βάση  την  τυποποιημένη  υπεύθυνη  δήλωση  Τ.Ε.Υ.Δ.  που  διατίθεται  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  στην

ιστοσελίδα  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  www.eaadhsy.gr  και  www.hsppa.gr,,  η  οποία  θα  ανταποκρίνεται:  α] στις

καταστάσεις  εκείνες  για  τις  οποίες  οι  οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή,  με  βάση  τα  έγγραφα  της

σύμβασης,  μπορούν  να  αποκλεισθούν,  καθώς  και  β)  στα   κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  που  έχουν

καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της

διακήρυξης, είτε  ως αρχείο PDF,  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά ως αναπόσπαστο

μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι

οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 20 – 2018 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Πληροφορίες: Π.Βοΐδης 
Τηλ: 2310 494.545 

Επισκευή οχηµάτων (επιβατηγά,  
λεωφορεία, δίκυκλα) του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 
 
 
 
π.δ. 74.400,00 € µε ΦΠΑ 24% 

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Αντικείµενο 
Η παρούσα µελέτη ανάθεσης υπηρεσιών στοχεύει στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών επισκευής 
των οχηµάτων που αφορά επιβατηγά, λεωφορεία και δίκυκλα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και της Υ.Α. 3373/390/20.3.75. 
 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει και τα ανταλλακτικά (π.χ. ενδεικτικά: 
δίσκος, πλατώ, ρουλµάν, αντλίες, αναλώσιµα, ιµάντες, πλακίδια τριβής, δισκόπλακες, ελαστικά 
επίσωτρα, ελαιολιπαντικά κ.λ.π) που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήµατος ή 
µηχανικού µέρους τους (π.χ. δυναµό, κινητήρας, σασµάν, διαφορικό, υδραυλική φιάλη, ψυγείο, 
αντλία καυσίµου κλπ). 
 
Στα οχήµατα περιλαµβάνονται πλαίσια διαφόρων κατασκευαστών. Ο συνολικός αριθµός των 
οχηµάτων και κατά συνέπεια αυτός κάθε κατηγορίας είναι δυναµικός δηλαδή αυξοµειώνεται 
ανάλογα µε την προµήθεια νέων και την απόσυρση παλαιότερων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς ανάθεση ποσότητας 
υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της 
σύµβασης, λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά. Για το 
λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των 
επιµέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου 
των δύο κατηγοριών. 
 
Τα οχήµατα του ∆ήµου θα πρέπει να ανταποκρίνονται µε αξιοπιστία στις κρίσιµες υπηρεσίες προς 
τους πολίτες. 
 
Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης αναθέτοντας αυτές τις υπηρεσίες, 
είναι σε εξειδικευµένες εργασίες µηχανικών µερών οχηµάτων που αιτιολογηµένα κάθε φορά δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να αποκατασταθούν από το συνεργείο του ∆ήµου. 
 
Τα οχήµατα έχουν οµαδοποιηθεί σε κατηγορίες, και οι εργασίες επισκευής τους θα εκτελούνται 
κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήµατα θα παραδίνονται από τον ανάδοχο στο Τµήµα 
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Επισκευών και Συντήρησης της υπηρεσίας έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. Σε 
περίπτωση που όχηµα είναι ακινητοποιηµένο, ο ανάδοχος υποχρεούται, εάν του ζητηθεί, να 
παρέχει υπηρεσία µεταφοράς ακινητοποιηµένου οχήµατος από το σηµείο που βρίσκεται το όχηµα 
στο συνεργείο επισκευής. Η συγκεκριµένη υπηρεσία θα παρέχεται όλο το 24ωρο. 
 
 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των εργασιών 
όλων των κατηγοριών. Θα δοθεί ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα αφορά και τις δύο 
κατηγορίες, σύµφωνα µε το υπόδειγµα προσφοράς. 
 
Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης οχηµάτων κάθε κατηγορίας θα πραγµατοποιούνται από 
εξωτερικά συνεργεία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.1 -  «Τεχνικές απαιτήσεις 
συνεργείων επισκευής». 
  
Ακολούθως στον Πίνακα 1 παρατίθενται στοιχεία για τις κατηγορίες των οχηµάτων, τον συνολικό 
αριθµό τους καθώς και τις εταιρείες κατασκευής πλαισίων: 
 

Πίνακας 1 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Αριθµός 

οχηµάτων 
Εταιρείες κατασκευής πλαισίων 

1 Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων 98 
GOUPIL, HONDA, MODENAS, 

PIAGGIO, , YAMAHA 

2 

Επισκευή οχηµάτων µεταφοράς 
προσώπων (λεωφορεία, µεταφοράς 
ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αµάξωµα), Επισκευή 
Επιβατηγών οχηµάτων 

28 

BMW, CITROEN, FIAT, HUNDAI, 
MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, 

SKODA, TOYOTA, FORD, 
MERCEDES, TEMSA 

 

Ο παραπάνω πίνακας δύναται να τροποποιηθεί µε προσθήκη ή αφαίρεση οχηµάτων µε κοινοποίηση 

απλού εγγράφου προς τον ανάδοχο. 
 
Ο καθορισµός της τιµής των ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα να χρησιµοποιηθούν σε κάθε 
εργασία θα πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75. Η Επιτροπή 
αφού διενεργήσει έρευνα αγοράς ελέγχει την προσφορά του Αναδόχου. Η παραπάνω επιτροπή σε 
κάθε περίπτωση ενεργεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ήµου. 
 
2. Τεκµηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούµενων Εργασιών 
Στην παρούσα µελέτη καταγράφηκε και κοστολογήθηκε ένας µεγάλος αριθµός εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν στα οχήµατα καθώς και το κόστος 
εργατοώρας επισκευής. Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της µελέτης στον 
«Πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών» για κάθε κατηγορία οχηµάτων του διαγωνισµού. Κάθε 
εργασία έχει κοστολογηθεί και περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες-εργασίες που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της.  
 
Προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρµογής του «Πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών», 
παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα: 

• Η εργασία µε αριθµό 2.26 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ», περιλαµβάνει το 
σύνολο των απαιτούµενων επιµέρους εργασιών προκειµένου να γίνει η αντικατάσταση των 
φερµουίτ. Στο ορισµό αυτό αποδίδονται όλες οι συµπληρωµατικές-παράλληλες 
εργασίες/ενέργειες εξαγωγής τροχών και επανατοποθέτησής τους. Η ολοκλήρωση λοιπόν της 
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εργασίας 2.26 πραγµατοποιείται µε την παράδοση του οχήµατος στην Υπηρεσία σε πλήρη 
λειτουργική κατάσταση. 
 

Αντίστοιχα, κάθε εργασία του «Πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών» έχει διαµορφωθεί και 
κοστολογηθεί µε παρόµοιο τρόπο όπως αυτού του παραδείγµατος. 
 
Στο Παράρτηµα ΙΙ της µελέτης περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι τύποι οχηµάτων του ∆ήµου, µε 
αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθµούς τύπου ή πλαισίου. Αυτά τα στοιχεία/δεδοµένα είναι ικανά 
για την αναγνώριση των οχηµάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή 
η επισκευή των µηχανικών µερών τους µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και ανταλλακτικά από τους 
αναδόχους. 
 
Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκµηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών 
που θα παραλαµβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η ΥΑ 
3373/390/20.3.75. 
 
Η διαδικασία που προβλέπεται από την ΥΑ 3373/390/20.3.75 προβλέπει ότι κάθε βλάβη 
διαπιστώνεται από το Τµήµα ∆ιαχείρισης και Κίνησης Οχηµάτων και στη συνέχεια το Τµήµα 
Επισκευών και Συντηρήσεων και η Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75, πραγµατοποιεί 
έρευνα αγοράς, κοστολογεί την επισκευή, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και 
παραλαµβάνεται η επισκευή. Στην παρούσα µελέτη για την ανάθεση εργασιών ο ανάδοχος 
αναδεικνύεται µε διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Τεχνικών δεν αναδεικνύει 
νέο ανάδοχο κάθε φορά, αλλά έχει επιλεγεί εξαρχής ο ανάδοχος και κάθε φορά διενεργεί έρευνα 
αγοράς, κοστολογεί την επισκευή και τελικά πιστοποιεί και παραλαµβάνει την επισκευή. 
 
Σύµφωνα µε τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Τεχνικών παραλαµβάνει από τον 
ανάδοχο Έκθεση ∆ιάγνωσης της βλάβης µε την αρχική κοστολόγηση των εργασιών και 
ανταλλακτικών, αποφασίζει την ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή µέχρι την τιµολόγησή της. 
 
Στην παραπάνω έκθεση θα αποτυπώνονται και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά µε τους κωδικούς 
και τον κατασκευαστή τους. Η κοστολόγηση των εργασιών γίνεται χρησιµοποιώντας τον πίνακα 
κόστους ενδεικτικών εργασιών κάθε κατηγορίας αφαιρώντας το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που 
έχει δοθεί. Για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών θα 
υπολογίζονται µε βάση το κόστος εργατοώρας επισκευής.  
 
Η επιτροπή τεχνικών ελέγχει την έκθεση που περιλαµβάνει τις εργασίες και τα ανταλλακτικά και 
µπορεί να παρεµβαίνει στην κοστολόγηση των εργασιών και των ανταλλακτικών προς όφελος του 
∆ήµου. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση της επισκευής (εργασίες, εργατοώρες, ανταλλακτικά) και 
να συµµορφωθεί άµεσα µε τις υποδείξεις της. 
 
Η τιµολόγηση των εργασιών και των απαιτούµενων ανταλλακτικών µπορεί να γίνεται για ένα όχηµα 
ανά µήνα. ∆ηλαδή το σύνολο των εργασιών και των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν σε έναν 
µήνα από τον ανάδοχο, για την επισκευή ενός οχήµατος/µηχανήµατος µιας κατηγορίας, 
συνοδευόµενο από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται από την ΥΑ 3373/390/20.3.75, θα 
µπορούν να τιµολογούνται όλα µαζί σε µηνιαία βάση ακόµη και αν το όχηµα παρουσίασε βλάβη σε 
διαφορετικές περιόδους (σ.σ. αποκλειστικά όµως εντός του ίδιου ηµερολογιακού µήνα). 
 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να εγγυώνται την ποιότητα της εργασίας τους η οποία δεν θα είναι 
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µικρότερη του ενός (1) έτους. 

 
Οι επισκευές θα εκτελούνται στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη, σε χρόνο που επιλέγει η 

υπηρεσία και σε συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Επισκευών και Συντήρησης 

Οχηµάτων. Κατά συνέπεια, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν δεσµεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο τον 

προϋπολογισµό κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
Κατά τη διαδικασία των επισκευών όλα τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται επί του οχήµατος ή 
του µηχανικού µέρους που επισκευάζεται, θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται (κωδικός 
ανταλλακτικού και κατασκευαστής) και να ελέγχονται από την αρµόδια επιτροπή της υπηρεσίας. 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο 
κατασκευαστής του οχήµατος ή ανταλλακτικά ΟΕΜ(Original Equipment Manufacturer- 
ανταλλακτικά κατασκευασµένα από την εταιρία που κατασκευάζει και τα γνήσια ανταλλακτικά). 
Υπάρχει ακόµη η δυνατότητα να χρησιµοποιούν εφάµιλλα ανταλλακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση 
θα κατατεθεί από τον ανάδοχο προς την επιτροπή Εισηγητική Έκθεση, που να αποδεικνύει τη 
συµφερότερη, για την υπηρεσία, πρόταση χρήσης κάποιου ανταλλακτικού εφάµιλλου. 
 
Συνεπώς, στις περιπτώσεις που µε τη χρήση ενός εφάµιλλου ανταλλακτικού εντοπίζεται ωφέλεια 
της υπηρεσίας από αυτό, τότε για την χρήση ενός τέτοιου υλικού, πρέπει να υποβάλλονται από τον 
ανάδοχο τα ακόλουθα: 
 

o ∆ήλωση ότι το εφάµιλλο ανταλλακτικό έχει αντίστοιχα επίπεδα ποιοτικών χαρακτηριστικών 
µε το γνήσιο/OEM και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επισκευή.  

o Συγκριτική παράθεση του κόστους των επιλογών γνήσιου/OEM µε εφάµιλλο.  

 
Σε περίπτωση ανάγκης για επείγουσα επισκευή ενός οχήµατος/µηχανήµατος, το οποίο δεν µπορεί 

να επισκευαστεί από την Υπηρεσία, τότε αυτή θα µπορεί µέσω της αποθήκης της να δίνει τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά στον ανάδοχο που θα χρησιµοποιούνται στην επισκευή. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα φθαρµένα ανταλλακτικά 

που έχουν αστοχήσει. Τα ανταλλακτικά θα συνοδεύονται από έγγραφο (ενδεικτικό πρότυπο 1) που 

θα συµπληρώνει ο ανάδοχος, όπου θα αποτυπώνονται τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά µε τους 
κωδικούς τους (εφόσον υπάρχουν) και την ποσότητά τους. 

 

Ο ∆ήµος µπορεί να ζητά από τον ανάδοχο την παροχή τεχνογνωσίας και να πραγµατοποιεί 

επισκευές µε το προσωπικό του, µε παροχή τεχνικής υποστήριξης από τον ανάδοχο. 

 
3. Τεχνική ικανότητα υποψήφιων αναδόχων 
Στην παρούσα παράγραφο αναλύονται διεξοδικά οι ελάχιστες απαιτήσεις για την τεχνική επάρκεια 

του αναδόχου. 
Η τεχνική ικανότητα των υποψήφιων αναδόχων περιλαµβάνει δύο διακριτά τµήµατα : α) τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό εταιρία και β) τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα συνεργεία επισκευών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργου µε τα οποία θα συνεργαστεί η συµµετέχουσα στον διαγωνισµό εταιρία και τα 

οποία θα δηλώσει στην προσφορά της. 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν κατάλογο µε συνεργαζόµενο/α συνεργείο/α που 
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να καλύπτει/ουν, ανάλογα µε την κατηγορία, τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται σε 
αυτήν. 
 

3.1. Τεχνικές απαιτήσεις συνεργείων επισκευής 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται ακολούθως µπορούν να καλυφθούν αθροιστικά από τα 
συνεργεία που θα δηλώσει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

 
Τα στοιχεία των ελάχιστων απαιτήσεων θα πρέπει να προκύπτουν από έγγραφα (άδεια λειτουργίας, 

τοπογραφικά, βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) ή 

υπεύθυνες δηλώσεις που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. 

 

Σχετικά µε την απαίτηση του συνολικού απασχολούµενου προσωπικού και των ειδικοτήτων των 

τεχνιτών δίνεται η δυνατότητα στον διαγωνιζόµενο να δηλώσει ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί 

ανάδοχος, το αργότερο ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της σύµβασης, θα 

καταθέσει στην Υπηρεσία συµβάσεις πρόσληψης προσωπικού µε τις οποίες θα καλύπτεται η 

απαίτηση του συνολικού απασχολούµενου προσωπικού και των ειδικοτήτων. Επισηµαίνεται ότι 

ένας τεχνίτης ή µηχανικός µπορεί να καλύπτει περισσότερες από µια ειδικότητες και µε αυτόν τον 
τρόπο να καλυφθούν οι απαιτήσεις της κατηγορίας. 

 

Τα συνεργεία που µπορούν να δηλωθούν χωρίζονται στις παρακάτω οµάδες: 

1. Εξουσιοδοτηµένα συνεργεία επισκευής 

2. Συνεργεία επισκευής ανάλογα µε το είδος του οχήµατος (πχ. Συνεργείο δικύκλων, 

αυτοκινήτων, λεωφορείων κλπ) 

3. Εξειδικευµένα συνεργεία για την κάλυψη συντήρησης/επισκευής βλαβών σε συγκεκριµένα 

µηχανικά µέρη των οχηµάτων (π.χ. συνεργεία επισκευής συστηµάτων πέδησης, επισκευής 

αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, επισκευής και συντήρησης τροχών συνήθων, 

µεγάλων και βαρέων οχηµάτων, επισκευής αναρτήσεων κλπ) 

 

Τα εξειδικευµένα συνεργεία (οµάδα 3) δηλώνονται προαιρετικά και επικουρικά ως πρόσθετα 
συνεργεία. 

Συνεργεία των οµάδων 1 ή και 2 δηλώνονται υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του τεχνικού 

φακέλου κάθε διαγωνιζόµενου, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των παρακάτω παραγράφων 

3.1.1 και 3.1.2 αντίστοιχα. Τα συνεργεία της οµάδας 3 δεν προσµετρούνται για την κάλυψη των 

απαιτήσεων των παραγράφων 3.1.1 και 3.1.2. 

 

Επιπρόσθετα, µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού και την υπογραφή των συµφωνητικών 

δίδεται η δυνατότητα στους Αναδόχους, υποβολής αιτήµατος για την έγκριση χρήσης επιπλέον 

συνεργείων. Η διαδικασία επιλογής των συνεργείων επισκευής αποτελεί βασική παράµετρο κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζόµενων. Για την αντιµετώπιση όµως πιθανών 

προβληµάτων κατά την φάση εκτέλεσης των συµβάσεων, παρέχεται η δυνατότητα στους 

αναδόχους, να υποβάλλουν αιτήµατα προσθήκης νέων συνεργείων επισκευής, πλέον αυτών που 
αρχικά δηλώθηκαν στην προσφορά που υποβλήθηκε. 

 

Για την προσθήκη νέων συνεργείων κατά τη φάση εκτέλεσης των συµβάσεων θα κατατεθεί από 

τον ανάδοχο προς την επιτροπή αξιολόγησης επιστολή που θα περιλαµβάνει τα συνεργεία και 

συνηµµένα κατ’ ελάχιστον για κάθε ένα: 

-Άδεια λειτουργίας συνεργείου ή βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας, σύµφωνα µε την κείµενη 
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νοµοθεσία. 

-Βεβαίωση εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή (αφορά µόνο τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία). 
-Σύντοµη παρουσίαση του συνεργείου (προσωπικό, εγκαταστάσεις, τοποθεσία κλπ) 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης στην συνέχεια θα ελέγχει τα κατατεθειµένα έγγραφα και θα εκδίδει 
πρακτικό ελέγχου αιτήµατος προσθήκης συνεργείων, όπου θα κάνει δεκτά ή θα απορρίπτει τα 
συνεργεία. ∆ιευκρινίζεται ότι σε αυτό το στάδιο δεν επανελέγχονται οι ελάχιστες τεχνικές 
απαιτήσεις των συνεργείων κάθε κατηγορίας όπως π.χ. προσωπικό, στεγασµένη επιφάνεια κλπ 
 
Η προσθήκη αυτή εκτός των άλλων παρέχει αύξηση του δυναµικού επισκευής σε κάθε κατηγορία 

µε συνακόλουθη µείωση του χρονικού διαστήµατος αδρανοποίησης του εξοπλισµού. 
 

3.1.1. Κατηγορία 1. Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων 
Το/α συνεργείο/α επισκευής θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένο/α από µια τουλάχιστον εταιρία 

κατασκευής των οχηµάτων δηλ. από τις εταιρίες GOUPIL, HONDA, PIAGGIO, YAMAHA (οµάδα 1 

της παραπάνω παραγράφου 3.1) 

Εναλλακτικά γίνονται δεκτές προσφορές από συνεργεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτηµένα αλλά 

διαθέτουν άδεια επισκευής των οχηµάτων της κατηγορίας (οµάδα 2 της παραπάνω παραγράφου 

3.1 π.χ. συνεργείο επισκευής δικύκλων). 

 

Προαιρετικά και επικουρικά µπορούν να δηλωθούν και συνεργεία της οµάδας 3 της παραγράφου 

3.1. 

 

Τα συνεργεία απαραίτητα πρέπει να απασχολούν προσωπικό που να καλύπτει τις ειδικότητες που 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α’ 207-1985) 
όπως ισχύει. 

 

Πίνακας Ειδικοτήτων τεχνιτών  

 

α/α Ειδικότητα 

ιδ Τεχνίτης µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 

 
Επίσης, αθροιστικά το/α συνεργείο/α θα πρέπει να διαθέτει/ουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό: 

 
Α/Α Περιγραφή Ελάχιστη απαίτηση 

1 Στεγασµένη επιφάνεια τ.µ. 80 

2 Ράµπες εργασίας 1 

3 Συνολικό απασχολούµενο προσωπικό 1 

 
3.1.2. Κατηγορία 2. Επισκευή επιβατηγών, λεωφορείων 

Το/α συνεργείο/α επισκευής θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένο/α από µια τουλάχιστον εταιρία 

κατασκευής των οχηµάτων δηλ. από τις εταιρίες BMW, CITROEN, FIAT, HUNDAI, MITSUBISHI, 
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NISSAN, RENAULT, SKODA, TOYOTA, FORD, MERCEDES, (οµάδα 1 της παραπάνω παραγράφου 

3.1). 

Εναλλακτικά γίνονται δεκτές προσφορές από συνεργεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτηµένα αλλά 

διαθέτουν άδεια επισκευής των οχηµάτων της κατηγορίας (οµάδα 2 της παραπάνω παραγράφου 

3.1 π.χ. συνεργείο επισκευής επιβατηγών). 

 
Προαιρετικά και επικουρικά µπορούν να δηλωθούν και συνεργεία της οµάδας 3 της παραγράφου 

3.1. 

 

Τα συνεργεία απαραίτητα πρέπει αν απασχολούν προσωπικό που να καλύπτει τις ειδικότητες που 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α’ 207-1985) 

όπως ισχύει. 

Πίνακας Ειδικοτήτων τεχνιτών  

α/α Ειδικότητα 

α Μηχανοτεχνίτης 

β Ηλεκτροτεχνίτης 

γ Τεχνίτης συστήµατος πέδησης 

δ Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων 

ε Τεχνίτης εξαερωτήρων – αναµικτήρων(καρµπυρατέρ) 

στ Τεχνίτης οργάνων 

ζ Τεχνίτης αναρτήσεων 

η Τεχνίτης συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) 

θ Τεχνίτης ψυγείων 

ι Τεχνίτης αµαξωµάτων (φανοποιού) 

ια Τεχνίτης βαφής 

ιβ Τεχνίτης τροχών 

ιγ Τεχνίτης συσκευών αυτοκινήτων 

 

Επίσης, αθροιστικά το/α συνεργείο/α θα πρέπει να διαθέτει/ουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµό: 

 
Α/Α Περιγραφή Ελάχιστη απαίτηση 

1 Στεγασµένη επιφάνεια τ.µ. 150 

2 Ράµπες εργασίας 1 

3 Συνολικό απασχολούµενο προσωπικό 2 

 
4. Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης υποχρεούται: 
 
α) Να τηρεί τους κείµενους νόµους και διατάξεις και τα δυνάµει αυτών διατάγµατα καθώς και τις 
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συναφείς εν γένει αστυνοµικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές µε τις εργασίες που 
αναλαµβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 
 
β) Να αναλαµβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση των 
εργασιών σε πρόσωπα ή πράγµατα του ∆ήµου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 
 
γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνοµικές διατάξεις, 
περί υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις 
ανατιθέµενες εργασίες. 
 
δ) Σε περίπτωση οχηµάτων τα οποία βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, στο χώρο 
στάθµευσης των οχηµάτων ή ακινητοποιηµένα εκτός των εγκαταστάσεων και απαιτείται η επισκευή 
τους, µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία και εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα µπορεί να 
επισκευάσει τα οχήµατα επί τόπου σε αυτούς τους χώρους µε δικούς του τεχνικούς, εργαλεία, 
όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί από το συνεργείο του 
αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχηµα θα µεταφέρεται µε ευθύνη του αναδόχου στον 
χώρο επισκευής και συντηρήσεως που προκύπτει από τη σύµβαση. 
 
ε) Να τηρεί καρτέλες (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) των επισκευών ή/και συντηρήσεων που 
πραγµατοποιεί για κάθε όχηµα. Οι καρτέλες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας και θα περιέχουν 
το πλήρες ιστορικό επεµβάσεων από τον ανάδοχο, ενώ θα παραδίδονται στην Υπηρεσία ανά έξι (6) 
µήνες και µε το πέρας της σύµβασης το σύνολο των στοιχείων. 
 
στ) Να επισκευάζει τα οχήµατα/µηχανήµατα εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης του οχήµατος στον ανάδοχο από την υπηρεσία. Ο ανάδοχος µπορεί να 
αιτηθεί επέκταση του χρόνου επισκευής, αιτιολογώντας του λόγους που συντρέχουν και κρίνεται 
αναγκαία η επέκταση. Η αίτηση του αναδόχου θα εξετάζεται και θα αξιολογείται από την επιτροπή 
της Υ.Α. 3373/390/20.3.75. 
 
ζ) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό 
του ∆ήµου για την επισκευή οχηµάτων στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, προσφέροντας και τα τυχόν 
απαραίτητα ανταλλακτικά. 
 
η) Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση Τιµολογίων Παροχής Υπηρεσιών, αφού η προέχουσα 
σύµβαση είναι η εργασία. Επισηµαίνεται ότι για τα συνεργεία οχηµάτων, στην παρ. 13.2.2 Εγκ. 
ΚΦΑΣ 3/92 (Π∆ 186/1992 ΦΕΚ Α’84/26-05-1992) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών ή 
συντηρήσεων, που χρησιµοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται στα 
επισκευαζόµενα αυτοκίνητα, µπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτως της αξίας των 
χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γιατί η προέχουσα σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές 
είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών. Στις εκδιδόµενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. 
πρέπει να αναγράφονται εκτός των άλλων, διακεκριµένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των 
αγαθών, εφόσον η αξία τους ξεπερνά το 1/3 της συνολικής αµοιβής». Τα χρησιµοποιηθέντα 
ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά  επί του Τιµολογίου κατά τα οριζόµενα της παραπάνω 
παραγράφου και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
θ) Οι εργασίες εκτέλεσης επισκευών κάθε κατηγορίας, µε την παρούσα µελέτη, θα γίνονται µε 
µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προκειµένου να διασφαλίζονται και να 
ικανοποιούνται όλα τα πρότυπα για την σήµανση CE όπου απαιτείται. 
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5. Απόδειξη τεχνικής ικανότητας 
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν 
τα ακόλουθα: 
 

o Άδεια/ες Λειτουργίας του/ων συνεργαζόµενου/ων συνεργείου/ων, εφόσον ο ίδιος ο 
συµµετέχων δεν διαθέτει συνεργείο. 

o Βεβαιώσεις εξουσιοδοτηµένου/ων - πιστοποιηµένου/ων συνεργείου/ων επισκευής από τις 
εταιρίες κατασκευής, όπου αυτό ζητείται µε βάση την παράγραφο 3.1 

o Συνοπτική Τεχνική Έκθεση των υποδοµών και του εξοπλισµού του/ων συνεργείου/ων 
επισκευής. 

o Ονοµαστικός κατάλογος του ανθρώπινου δυναµικού ανά περίπτωση για την εκτέλεση της 
σύµβασης και την στελέχωση των συνεργείων, µε αναφορά των ειδικοτήτων και την 
ηµεροµηνία πρόσληψής τους. Στην περίπτωση που συγκεκριµένες απαιτήσεις της 
παραγράφου 3.1 δεν καλύπτονται, τότε θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση που θα 
αναφέρεται ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης, και εντός ενός µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης θα καταθέσει τον σχετικό κατάλογο προσωπικού µε όλες τις 
απαιτήσεις της παρούσας. 

 
6. Ποινικές Ρήτρες  
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγµένα παρατηρείται µη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στις 
συµβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωµα του ∆ήµου να τον κηρύξει έκπτωτο, 
επιβάλλονται σε βάρος του και χρηµατικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 
όπως ισχύει. 
 
7. ∆ιάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών 
Η παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή της 
σύµβασης και διαρκεί ένα (1) έτος. Η σύµβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονοµικού 
αντικειµένου τους (Ενδεικτικός προϋπολογισµός), ακόµη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό 
διάστηµα του ενός (1) έτους από την υπογραφή τους. Η κάθε σύµβαση µπορεί να παραταθεί 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το 
οικονοµικό αντικείµενό της. 

Θεσσαλονίκη 01/10/2018 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του 
Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού 

Συστηµάτων Καθαριότητας 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος    
της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 
 
 
 

  

Παναγιώτης Βοΐδης 

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

Νικόλαος Χατζηιωάννου 

Ηλ/γος Μηχ/κος 

Θεόφιλος Σφέτκος 

ΠΕ ∆ιοικητικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 20 – 2018 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                  
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Πληροφορίες: Π.Βοΐδης 
Τηλ: 2310 494.545 

Επισκευή οχηµάτων (επιβατηγά,  
λεωφορεία, δίκυκλα) του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 
 
 
 
π.δ. 74.400,00 € µε ΦΠΑ 24% 

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr  
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ CPV 50110000-9: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΚΑΙ 2 ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΚΑΙ 2 ME 

Φ.Π.Α 24%

1

Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων, οχηµάτων 

µεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, µεταφοράς 

ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αµάξωµα), Επισκευή Επιβατηγών 

οχηµάτων

60.000,00 € 74.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 74.400,00 €

 
 

Θεσσαλονίκη 01/10/2018 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του 
Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού 

Συστηµάτων Καθαριότητας 

Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος    
της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων 

 
 
 
 

  

Παναγιώτης Βοΐδης 

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε 

Νικόλαος Χατζηιωάννου 

Ηλ/γος Μηχ/κος 

Θεόφιλος Σφέτκος 

ΠΕ ∆ιοικητικού 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., αριθµός……, 
τηλέφωνο …………………., fax ………….. 
 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2

Ποσοστό έκπτωσης %

επί του πίνακα κόστους

ενδεικτικών εργασιών

1

Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων, οχηµάτων µεταφοράς 

προσώπων (λεωφορεία, µεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αµάξωµα), 

Επισκευή Επιβατηγών οχηµάτων

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα – 
Υπογραφή) 

 
 
 

Ηµεροµηνία: ………… 
 
 





Κ
ω

δ
. 

Ε
ρ

γ
α

σ
ία

ς

Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων
Τιμή μονάδας 

(€)

1.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 12,00

1.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 10,00

1.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (ΠΙΑΣΤΡΑΣ) ΠΟΔΙΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 12,00

1.4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 29,00

1.5 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 12,00

1.6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 12,00

1.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 35,00

1.8 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ & ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 6,00

1.9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΩΝ 6,00

1.10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 3,00

1.11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 6,00

1.12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 3,00

1.13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ 12,00

1.14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ 12,00

1.15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ 6,00

1.16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΛΥΣΙΜΟ-ΔΕΣΙΜΟ) 69,00

1.17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 17,00

1.18 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΛΥΣΙΜΟ-ΔΕΣΙΜΟ) 138,00

1.19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ 29,00

1.20 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 35,00

1.21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (SERVICE) ΜΟΤΟ 58,00

1.22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 17,00

1.23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 6,00

1.24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 46,00

1.25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ & ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΩΝ 23,00

1.26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 12,00

1.27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 23,00

1.28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ 69,00

1.29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ 6,00

1.30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 29,00

1.31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ 29,00

1.32 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20,00

1.33 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 30,00
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Επισκευή οχημάτων μεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, μεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αμάξωμα), 

Επισκευή Επιβατηγών οχημάτων

Τιμή μονάδας 

(€)

2.1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ 30,00

2.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 60,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι τιµές που ακολουθούν περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος εργασίας προ ΦΠΑ και όχι τα 

ανταλλακτικά
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2.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 60,00

2.4 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ 80,00

2.5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ 60,00

2.6 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΡΟΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙΑ 120,00

2.7 ΑΛΛΑΓΗ ΨΑΛΙΔΙ ΔΕΞΙ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ 40,00

2.8 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΞΟΝΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΘΕΤΗΣΗ 50,00

2.9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ (ΤΕΜ. 1) 40,00

2.10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ 40,00

2.11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑ 120,00

2.12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΖΕΥΓΑΡΙ) 80,00

2.13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ (ΖΕΥΓΑΡΙ) 60,00

2.14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 40,00

2.15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΑΤΣΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 40,00

2.16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΩΝ (ΤΕΜ. 1) 50,00

2.17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ (ΤΕΜ. 1) 40,00

2.18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ή ΣΑΣΜΑΝ 40,00

2.19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 36,00

2.20 ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΜΠΑ ΦΡΕΝΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗ 80,00

2.21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 75,00

2.22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΣΚΑΣΤΡΑΣ) ΑΕΡΟΣ 50,00

2.23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ 50,00

2.24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ-ΣΙΑΓΩΝΩΝ-ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ 80,00

2.25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ 50,00

2.26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ 50,00

2.27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ 70,00

2.28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ & ΦΥΣΟΥΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70,00

2.29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ & ΦΥΣΟΥΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 70,00

2.30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (ABS) 50,00

2.31 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ (ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 650,00

2.32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 80,00

2.33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 80,00

2.34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ή ΠΙΣΩ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 40,00

2.35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ & ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 100,00

2.36 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΦΡΕΝΩΝ 100,00

2.37 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ("ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ" ΦΡΕΝΟΥ) 70,00

2.38 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΥ ("ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ") 100,00

2.39 ΚΑΡΦΩΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 45,00

2.40 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ - ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 20,00

2.41 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 30,00

2.42 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 40,00

2.43 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 30,00

2.44 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 40,00

2.45 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 30,00

2.46 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ -ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 80,00

2.47 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 60,00

2.48 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (τιμή για 1 τροχό) 10,00

2.49 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 40,00

2.50 ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ (τιμή για 1 τροχό) 10,00

2.51 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΟΝΙΩΝ (τιμή ανα τροχό) 40,00

2.52 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 10,00

2.53 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 20,00
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2.54 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 100,00

2.55 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 150,00

2.56 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΥ-ΠΛΑΤΟ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 100,00

2.57 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 150,00

2.58 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 60,00

2.59 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 45,00

2.60 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 50,00

2.61 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 70,00

2.62
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΣΜΑΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
200,00

2.63 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 120,00

2.64 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΛΑΝ 20,00

2.65 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΣΑΣΜΑΝ 40,00

2.66 ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ - ΠΛΑΤΩ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 150,00

2.67 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ & ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 10,00

2.68 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 400,00

2.69 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 50,00

2.70 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 75,00

2.71 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ & ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 10,00

2.72 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 400,00

2.73 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 50,00

2.74 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 120,00

2.75 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 140,00

2.76 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 40,00

2.77 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 300,00

2.78 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 80,00

2.79 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 120,00

2.80 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 20,00

2.81 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 40,00

2.82 ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΛΑΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 20,00

2.83 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 20,00

2.84 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 40,00

2.85 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 30,00

2.86 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ  (ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ) 50,00

2.87 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ) 40,00

2.88 ΓΕΝΙΚΟ SERVICE 60,00

2.89 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 40,00

2.90 ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΙΜΑΝΤΑ 40,00

2.91 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 80,00

2.92 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 40,00

2.93 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ  (αφορά μόνο στο κόστος της συγκεκριμένης εργασίας) 120,00

2.94
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  (αφορά μόνο στο κόστος της συγκεκριμένης 

εργασίας)
70,00

2.95
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ, ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ  (αφορά μόνο στο κόστος της 

συγκεκριμένης εργασίας)
150,00

2.96 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ  (αφορά μόνο στο κόστος της συγκεκριμένης εργασίας) 150,00

2.97 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ  (αφορά μόνο στο κόστος της συγκεκριμένης εργασίας) 50,00

2.98 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ  (αφορά μόνο στο κόστος της συγκεκριμένης εργασίας) 100,00

2.99 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ  (αφορά μόνο στο κόστος της συγκεκριμένης εργασίας) 100,00

2.100 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00
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2.101 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60,00

2.102 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00

2.103 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 40,00

2.104 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΤΟ ΚΑΤΩ) 40,00

2.105 ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 20,00

2.106 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ 16,00

2.107 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 100,00

2.108 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 250,00

2.109 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ 80,00

2.110 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 έως 6 ΜΠΕΚ 180,00

2.111 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 40,00

2.112 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 60,00

2.113 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 100,00

2.114 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 80,00

2.115 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΖΙ 40,00

2.116 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 40,00

2.117
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΦΙΛΤΡΟΥ DPF, ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ DPF ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
300,00

2.118
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
140,00

2.119 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 60,00

2.120 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 100,00

2.121 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ) 30,00

2.122 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΥΝΑΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ) 30,00

2.123 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00

2.124 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ) 50,00

2.125 ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΔΥΝΑΜΟ 40,00

2.126 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΜΕΡΙΚΗ) 35,00

2.127 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ) 50,00

2.128 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 25,00

2.129 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΜΙΖΑΣ (ΒΙΔΩΤΑ) 35,00

2.130 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΜΙΖΑΣ (ΚΟΛΛΗΤΑ) 45,00

2.131 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ 25,00

2.132 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18,00

2.133 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10,00

2.134 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕΡΙΚΗ) 60,00

2.135 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ) 85,00

2.136 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 36,00

2.137 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 80,00

2.138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ADBLUE 60,00

2.139 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 40,00

2.140 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ 60,00

2.141 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 70,00

2.142 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 35,00

2.143 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ 5,00

2.144 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 240,00

2.145 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 20,00

2.146 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 60,00

2.147 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 100,00

2.148 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 150,00

2.149 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 60,00
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2.150 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΟΥΡΙ ΝΕΡΟΥ 40,00

2.151 ΑΛΛΑΓΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 10,00

2.152 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 240,00

2.153 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΑΜΠΛΟ 40,00

2.154 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑΣ ΟΠΙΣΘΕΝ 30,00

2.155 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 30,00

2.156 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΑΣΕΡ 20,00

2.157 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 20,00

2.158 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΝΟΥ 40,00

2.159 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 20,00

2.160 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ 60,00

2.161 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 20,00

2.162 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΒΑΦΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 300,00

2.163 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΟΡΤΑΣ 60,00

2.164 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  120,00

2.165 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 110,00

2.166 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 70,00

2.167 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 45,00

2.168 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 70,00

2.169 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 80,00

2.170 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΡΤΑΣ 20,00

2.171 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 200,00

2.172 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 300,00

2.173 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 50,00

2.174 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 50,00

2.175 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 50,00

2.176 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 40,00

2.177 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1.400,00

2.178 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΟΡΤΕΣ 150,00

2.179 ΕΛΕΓΧΟΣ - SERVICE A/C  & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 70,00

2.180 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - AIRCONDITION 40,00

2.181 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΥ A/C 80,00

2.182 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ A/C 100,00

2.183 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ A/C ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 100,00

2.184 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟ A/C 80,00

2.185 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ A/C 240,00

2.186 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ  Α/C 20,00

2.187 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 20,00

2.188 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ 35,00
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ1:

Επισκευή δικύκλων και τρικύκλων

α/α ΔΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ

*ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Όπως 

αναφέρεται στην άδεια 

κυκλοφορίας) 

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 

1ης 

Κυκλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1 335 ΒΖΑ7761 PIAGGIO APE-50 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 1997 TL5T-604838

2 336 ΒΖΑ7767 PIAGGIO APE-50 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 1997 TL5T-608322

3 350 ΝΕΝ105 PIAGGIO MOTOCARRO ATM 2T ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 1997 ATM2T541704

4 357 ΒΖΑ6519 PIAGGIO APE-50 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 1996 TL6T-78174

5 368 ΒΑΖ847 SANYANG - SYM JUNGLE GA05W-6 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 1999 RFGGAO5W6VS300233

6 447 ΒΑΖ2850 PIAGGIO ZIP 50 CAT ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2000 ZAPC2500000023541

7 448 ΒΑΖ2851 PIAGGIO ZIP 50 CAT ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2000 ZAPC2500000023902

8 449 ΒΑΖ2852 PIAGGIO ZIP 50 CAT ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2000 ZAPC2500000021434

9 450 ΒΑΖ2853 PIAGGIO ZIP 50 CAT ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2000 ZAPC2500000021457

10 451 ΝΖΡ248 PIAGGIO HEXAGON 250       ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2000 ZAPM1400001001487

11 457 ΝΚΝ0080 PIAGGIO HEXAGON 250       ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPM1400001001050

12 473 ΒΑΖ3257 PIAGGIO APE 50 RST ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 ZAPC8000000027580

13 474 ΒΑΖ3256 PIAGGIO APE 50 RST ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 ZAPC8000000026778

14 475 ΒΑΖ3255 PIAGGIO APE 50 RST ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2001 ZAPC8000000027578

15 478 ΒΑΖ3305 PIAGGIO LIBERTY ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2820000013158

16 479 ΒΑΖ3306 PIAGGIO LIBERTY ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2820000013157

17 480 ΒΑΖ3307 PIAGGIO LIBERTY ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2820000013160

18 481 ΒΑΖ3308 PIAGGIO LIBERTY ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2820000013159

19 482 ΒΑΖ3309 PIAGGIO LIBERTY ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2820000012325

20 486 BAZ3389 PIAGGIO ZIP 50 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2500000040454

21 487 BAZ3390 PIAGGIO ZIP 50 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2500000036295

22 488 BAZ3391 PIAGGIO ZIP 50 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2001 ZAPC2500000040442

23 519 ΝΗΚ795 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000006936

24 520 ΝΗΚ788 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000003609

25 522 ΝΗΚ782 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018215

26 523 ΝΗΚ781 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018213

27 527 ΝΗΚ797 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018262

28 528 ΝΗΚ790 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018264

29 529 ΝΗΚ796 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018212

30 530 ΝΗΚ794 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018230

31 531 ΝΗΚ787 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018246

32 532 ΝΗΚ791 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000013052

33 533 ΝΗΚ786 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018229

34 537 ΝΗΚ793 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018280
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35 538 ΝΗΚ785 PIAGGIO T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPT1000000018278

36 549 ΒΑΖ4944 PIAGGIO  LIBERTY 50 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2003 ZAPC2820000023551

37 550 ΒΑΖ5110 PIAGGIO  LIBERTY 4T ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2003 ZAPC2820000015020

38 552 ΧΚΗ313 PIAGGIO M21 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2003 ZAPM2100000013500

39 553 ΧΚΗ312 PIAGGIO M21 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2003 ZAPM2100000016370

40 563 ΝΗΥ186 PIAGGIO T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000021711

41 564 ΝΗΥ187 PIAGGIO T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000021712

42 580 ΝΗΧ0027 PIAGGIO  LIBERTY 125 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM3810000003011

43 581 ΝΗΧ0028 PIAGGIO  LIBERTY 125 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM3810000003016

44 582 ΝΗΧ0029 PIAGGIO  LIBERTY 125 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM3810000001089

45 583 ΝΗΧ0030 PIAGGIO  LIBERTY 125 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM3810000002770

46 586 ΚΤΕ150 PIAGGIO T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000024193

47 587 ΚΤΕ151 PIAGGIO T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000024220

48 588 ΚΤΕ152 PIAGGIO T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000024526

49 589 ΚΤΕ153 PIAGGIO T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000024527

50 598 ΧΚΕ0810 PIAGGIO  T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000023304

51 599 ΧΚΕ0811 PIAGGIO  T1 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2004 ZAPT1000000024828

52 602 ΝΗY0460 PIAGGIO M22 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM2200001010341

53 622 ΜΙΝ0013 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005762

54 623 ΜΙΝ0014 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005792

55 624 ΜΙΝ0015 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005783

56 625 ΜΙΝ0016 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005787

57 626 ΜΙΝ0017 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005764

58 627 ΜΙΝ0018 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005793

59 628 ΜΙΝ0019 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005791

60 629 ΜΙΝ0020 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005780

61 631 ΜΙΝ0023 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005770

62 632 ΜΙΝ0024 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005788

63 633 ΜΙΝ0026 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005773

64 634 ΜΙΝ0027 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005790

65 635 ΜΙΝ0028 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005774

66 636 ΜΙΝ0029 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005789

67 637 ΜΙΝ0030 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005766

68 638 ΜΙΝ0031 YAMAHA SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005772

69 639 ΜΙΝ0032 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005763

70 640 ΜΙΝ0035 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005786

71 641 ΜΙΝ0036 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005785

72 642 ΜΙΝ0037 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005782

73 643 ΜΙΝ0038 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005769

74 644 ΜΙΝ400 YAMAHA  SE08 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 LPRSE081000005768

75 645 ΙΡΜ0710 PIAGGIO  M21 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM2100002002477

18 από 21





76 646 ΙΡΜ0717 PIAGGIO  M21 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM2100002002462

77 647 ΙΡΜ0729 PIAGGIO  M21 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM2100002002521

78 648 ΙΡΜ0732 PIAGGIO  M21 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM2100002002487

79 649 ΙΡΜ0749 PIAGGIO  M21 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2004 ZAPM2100002002520

80 684 ΝΚΕ903 HONDA MONTESA RD11 (XL650V) ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2007 VTMRD11A06E519253

81 685 ΝΚΕ902 HONDA MONTESA RD11 (XL650V) ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2007 VTMRD11A06E519358

82 686 ΝΚΕ905 HONDA MONTESA RD11 (XL650V) ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2007 VTMRD11A06E519692

83 687 ΝΚΕ904 HONDA MONTESA RD11 (XL650V) ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2007 VTMRD11A06E519704

84 688 ΝΚΕ899 HONDA MONTESA RD11 (XL650V) ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2007 VTMRD11A06E519715

85 689 ΝΚΕ901 HONDA MONTESA RD11 (XL650V) ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2007 VTMRD11A06E519876

86 712 ΝΚΤ0678 PIAGGIO  M38 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2008 ZAPM3860000008539

87 713 ΒΑΖ9765 PIAGGIO C42 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2008 ZAPC4240000027962

88 747 ΝΖΝ0593 PIAGGIO  T1  BENZINA ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2000 ZAPT1000000003046

89 749 ΝΕΚ0747 HONDA MOTOR C 90 ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 1996 JH2HA025306388

90 750 ΝΟΙ184 MODENAS KRISS MA120H ΔΙΚΥΚΛΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 2009 XG8MA120H1GL01319

91 751 ΒΑΖ4083 PIAGGIO APE 50 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPC8000000041769

92 752 ΒΑΖ4084 PIAGGIO APE 50 ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ 2002 ZAPC8000000042080

93 758 ΝΟΥ790 PIAGGIO YP/VS ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2012 ZAPT1000000037858

94 759 ΝΟΥ789 PIAGGIO YP/VS ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2012 ZAPT1000000044772

95 856 ΝΡΟ469 GOUPIL G3S ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΟΧΗΜΑ 2015 VRWG3LBACF0000186

96 857 ΝΡΟ470 GOUPIL G3S ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΟΧΗΜΑ 2015 VRWG3LBACF0000189

97 878 ΝΡΗ818 GOUPIL G3S ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΟΧΗΜΑ 2015 VRWG3SBACF0000060

98 879 ΝΡΗ817 GOUPIL G3S ΤΡΙΚΥΚΛΟ/ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΟΧΗΜΑ 2015 VRWG3SBACF0000061

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:

Επισκευή οχηµάτων µεταφοράς προσώπων (λεωφορεία, µεταφοράς ΑΜΕΑ) (πλαίσιο και αµάξωµα), Επισκευή Επιβατηγών οχηµάτων

α/α ΔΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟ

ΡΙΑΣ

*ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Όπως 

αναφέρεται στην άδεια 

κυκλοφορίας) 

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ 

1ης 

Κυκλ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1 359 ΚΗΗ3544 TOYOTA  STARLET 1.4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1997 JT154EP9100207442

2 407 ΚΗΟ8730 MITSUBISHI CARISMA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 XMCSNDA1AYF034385

3 408 ΚΗΟ8727 MITSUBISHI CARISMA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 XMCNDA1AYF028245

4 410 ΚΗΟ8728 MITSUBISHI CARISMA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 XMCSNDA1AYF031972

5 426 ΚΗΟ8782 MITSUBISHI CARISMA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 XMSCNDA1AYF034643

6 429 ΚΗΟ8845 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2000 JN1CAAN16U0000387
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7 462 ΚΗΟ8906 RENAULT KC KANGOO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2001 VF1KCOBAF23837889

8 514 ΚΗΙ4656 NISSAN PRIMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2002 SJNBAAP12U0044301

9 557 ΚΗΙ4773 HUNDAI MOTOR C MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 KMHPM81CP3U091176

10 558 ΚΗΙ 4800 BMW 3 SERIES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2004 WBAAY11030FG29007

11 650 ΚΗΙ7214 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 SJNBAAN16U0585003

12 652 ΚΗΙ7216 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 SJNBAAN16U0584495

13 656 ΚΗΙ7220 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 SJNBAAN16U0585402

14 657 ΚΗΗ1869 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 SJNBAAN16U0585643

15 658 ΚΗΗ6498 NISSAN ALMERA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 SJNBAAN16U0585685

16 690 ΚΗΙ7824 NISSAN MICRA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 SJNFBAK12U2156754

17 701 ΚΗΙ7840 SKODA OCTAVIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 TMBB21Z472120703

18 741 ΚΗΙ4663 HUNDAI MOTOR C  MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2002 KMHPM81CP2U066257

19 743 ΚΗΙ7941 CITROEN CITROEN C1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2007 VF7PMCFAC89103207

20 767 ΚΗΗ3548 FIAT  PANDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2008 ZFA16900001094829

21 454 ΚΗΟ8858 FIAT- IVECO TURBO DAILY A40 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 2001 ZCFO4070105285277

22 456 ΚΗΟ8891 FORD WERKE AG TRANSIT BUS 130 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2001 WFOEXXGBVEXJ13129

23 603 ΚΗΙ6892 FORD WERKE AG TRANSIT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 2005 WFOEXXTTFE4E14075

24 604 ΚΗΙ6893 FORD WERKE AG TRANSIT ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 2005 WFOEXXTTFE4E14078

25 692 ΚΗΙ7792

DAIMLER CHRYSLER 

MERCEDES  313 CDI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2006 WDB9036721R888261

26 693 ΚΗΙ7793

DAIMLER CHRYSLER 

MERCEDES  313 CDI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2006 WDB9036721R891721

27 753 ΚΗΗ2084 TEMSA BG1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2011 NLTHJ45L01000149

28 768 ΚΗΗ6495 FIAT FIAT DUCATO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 2013 ZFA25000002331594
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ΠΡΟΤΥΠΟ 1

Αντικατασταθέντα ανταλλακτικά που αφαιρέθηκαν από το όχηµα µε ∆Θ….., κατά την 

επισκευή του.

Α/Α Κωδικός 

ανταλλακτικού

Ονοµασία Ποσότητα

Υπογραφή 

Για τον ανάδοχο

Προς τµήµα ανακύκλωσης

Θεσσαλονίκη …./…./201..

Σας αποστέλλουµε τα παραπάνω αντικατασταθέντα ανταλλακτικά που προέκυψαν από την 

επισκευή του οχήµατος µε ∆Θ….. για ανακύκλωση.

Η επιτροπή

21 από 21





ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της  επιχείρησης  …………………………………,  έδρα  …………....,  οδός  ………………….,  αριθµός……,
τηλέφωνο …………………., fax …………..

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα –
Υπογραφή)

Ηµεροµηνία: …………

1 από 22





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη διαδικασία

ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα

φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6114]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασ.Γεωργίου Α΄1, 54636 Θεσσαλονίκη]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε.Σκέντου]

- Τηλέφωνο: [2313 317535]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [e.skentou@thessaloniki.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.thessaloniki.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου του  σχετικού

CPV):  [Επισκευή  οχημάτων  (επιβατηγά,  λεωφορεία,  δίκυκλα)  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  CPV  :

50110000-9]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης

του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον

εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον

απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή

ή μεσαία επιχείρηση3;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός  φορέας είναι

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει

ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου

απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος

μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά

περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η

πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία

βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,

κατά περίπτωση,  την  κατάταξη στον  επίσημο

κατάλογο4:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις

πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να

προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να

παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη

δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον

αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

κοινού με άλλους5;

[] Ναι [] Όχι

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

οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα

στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς

φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις

ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια

επιλογής  που καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και

στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους

αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να περιλαμβάνονται  επίσης το  τεχνικό προσωπικό ή  οι  τεχνικές

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας

για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους

υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των

προτεινόμενων υπεργολάβων και  το  ποσοστό

της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η  αναθέτουσα αρχή ή  ο  αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας

προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131

παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και

Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία

υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·

2. δωροδοκία9,10·

3. απάτη11·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση

εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου15 το  οποίο  είναι

μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή

εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που

παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί

πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην

οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]16

Εάν ναι, αναφέρετε17:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
7





στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]18

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την

ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)19;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που

λήφθηκαν20:

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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες

τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την

πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και

δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή

έκδοσης απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,

εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;22

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 23

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,

αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς

του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και

εργατικού δικαίου24;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25

:

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή

από το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή 

στ)  αναστολή  επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των

μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της

επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές

αυτές τις περιστάσεις26 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα27;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει  ο  οικονοµικός  φορέας  την  ύπαρξη

τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων28,  λόγω της

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της

σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονοµικός  φορέας  ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές

στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο  αναμειχθεί στην

προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της

σύμβασης29;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια30 κατά  την

εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο

προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,

προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα

φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης

παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την

πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης

σύμβασης ,  αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες

κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:
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[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να

επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της

απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς

καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που

απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με

αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης

αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του

αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να

του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη

διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ

αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που

ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την

επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  α ή  ενότητες  Α έως Δ  του  παρόντος μέρους),  ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να

συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων

κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια

επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασής31; του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός

φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να

έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]

[……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις

προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις

υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς32, ο

οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις

ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών

του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει

παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς33:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

στην διακήρυξη): 

[…...........]
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να

χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό

προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές

υπηρεσίες34,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον

έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,

ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να

χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες

για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα

ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της

ποιότητας και  τα  μέσα  μελέτης  και  έρευνας

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να

εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα

διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη

διενέργεια  ελέγχων35 όσον  αφορά  το

παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές

ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,

εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα

[] Ναι [] Όχι
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μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει

καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον

έλεγχο της ποιότητας;

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον

εργολάβο,

και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη

ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να

εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα

περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την

εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό

δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό

προσωπικό: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της

σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να

αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή

υπεργολαβίας36 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.

ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

15





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα

μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και χωρίς

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων

που αναφέρονται37, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά

δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν38.

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

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της

αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],

προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω

υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος

Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1

Σε  περίπτωση  που η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα

αναφέρεται το σύνολο αυτών

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς

σκοπούς. 

Πολύ  μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους  από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας  ο

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές  και  οι οποίες  απασχολούν

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

5Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

6 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με

τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν

ωστόσο  να  βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

7Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

8Όπως 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).

9Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

10Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

11Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση

της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

12Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.





13Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης

Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

14Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση

της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

15Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με τελεσίδικη απόφαση  από τη  συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης

σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

20
᾽Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

21Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

22Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά

ποσά  των  φόρων  ή  των εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε  τη δυνατότητα να λάβει

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

23Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

24Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

25.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

26Άρθρο 73 παρ. 5.

27Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .





28Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

29Πρβλ άρθρο 48.

30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

31Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

32Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που

υπερβαίνει τα τρία έτη.

33Πρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

34Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

35Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

36Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

37Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

38Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην

αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 




