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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΩΤ.17224/18-08-2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΟΣΛΟΓΓΙΟΥ 

Διακηρύσσει 

Την επιλογή αναδόχου με συνοπτική διαδικασία για την 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998505846
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E83801.00205 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31/ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ 
Πόλη ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Ταχυδρομικός Κωδικός 30200
Τηλέφωνο 2631360983
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.messolonghi.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  /Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση /Υποτομέας ΟΤΑ .

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ 

           β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο 
μέσο ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση: www.messolonghi.gov.gr και το Τμήμα 
Προμηθειών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στα τηλεφωνα: 2631- 60983/987

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ``Συντήρηση -Επισκευή οχημάτων 
/μηχανημάτων έργου `` Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους  με Κ.Α.:

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

http://www.messolonghi.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/
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Α/Α                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α         Κ.Α    ΠΟΣΟ (€)

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 20.6264.02 3.236,40

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 20.6672 12.127,92

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.6263.01 6.392,20

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.6671 23.151,83

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 20.6263.02 3.380,00

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 20.6674 11.350,00

                     

                    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.638,35

Και οι σχετικές πιστώσεις  του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021  του  Δήμου Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου 
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί  οι αποφάσεις με αριθμούς πρωτ.:
❖ 15102/2021  και αριθμός απόφασης  ΑΑΥ  900/2021 (ΑΔΑ :6ΕΞΠΩΡΖ-ΦΛΤ 

/ΑΔΑΜ:21REQ009025195 2021-08-03) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021  και έλαβε α/α 13 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

❖ 15104/2021  και αριθμός απόφασης  ΑΑΥ  899/2021 (ΑΔΑ :6ΕΛΕΙΩΡΖ-0Μ0 
/ΑΔΑΜ:21REQ009025195 2021-08-03) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021  και έλαβε α/α 3 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

❖ 15103/2021  και αριθμός απόφασης  ΑΑΥ  898/2021 (ΑΔΑ :9ΡΜΙΩΡΖ-99Α /ΑΔΑΜ:21REQ009025195 
2021-08-03) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 
2021  και έλαβε α/α 3 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής του φορέα. 

❖ 15101/2021  και αριθμός απόφασης  ΑΑΥ  901/2021 (ΑΔΑ :60ΑΠΩΡΖ-Β4Ε 
/ΑΔΑΜ:21REQ009025195 2021-08-03)  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021  και έλαβε α/α 14 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

❖ 15183/2021  και αριθμός απόφασης  ΑΑΥ  902/2021 (ΑΔΑ :62Α2ΩΡΖ-Α9Η /ΑΔΑΜ:21REQ009025195 
2021-08-03) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 
2021  και έλαβε α/α 2 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών 
Πληρωμής του φορέα. 

❖ 15100/2021  και αριθμός απόφασης  ΑΑΥ  903/2021 (ΑΔΑ :Ψ4Α3ΩΡΖ-ΧΚΣ 
/ΑΔΑΜ:21REQ009025195 2021-08-03)  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021  και έλαβε α/α 9 καταχώρησης  στο μητρώο 
δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η Συντήρηση -Επισκευή  οχημάτων /μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου                

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 50110000-9/Εργασίες συντήρησης επισκευής  μεταφορικών μέσων ,34913000-
0/διάφορα ανταλλακτικά 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α        ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΕΝΔ.ΣΥΝΟΛ
Ο ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ (€)

 Α        ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

20.6263.01 440,00 105,60 545,60Α-1 Συντήρηση & 
επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
(Ηλεκτρολογικές 
εργασίες )

Συντήρηση & 
Επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

(Ηλεκτρολογικές εργασίες 
)  

20.6671 3.257,67 781,84 4.039,51

20.6264.02 420,00 100,80 520,80Α-2 Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6672 628,38 150,81 779,19

20.6263.01 1.330,00 319,20 1.649,20Α-3 Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

 

Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων  
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6671 250,00 60,00 310,00,

20.6263.01 1.000,00 240,00 1.240,00Α-4 Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων 

Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων

20.6671 5.312,70 1.275,04 6.569,74

20.6263.01 800,00 192,00 992,00Α-5 Μηχανουργείο ΙΧ-
Αγροτικά οχήματα 

Μηχανουργείο ΙΧ-
Αγροτικά οχήματα

20.6671 1.438,00 345,12 1.783,12
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20.6263.01

1.585,00 380,40 1.965,40Α-6 Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών 

Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών

20.6671

8.412,45 2.018,98 10.431,43

20.6264.02 1.190,00 285,60 1.475,60Α-7 Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB 

Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB

20.6672 2.003,29 480,78 2.484,07

20.6264.02 400,00 96,00 496,00Α-8 Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

20.6672 2.561,00 614,64 3.175,64

20.6264.02 600,00 144,00 744,00Α-9 Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 

Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 20.6672 1.365,88 327,81 1.693,69

Α-10 Μηχανουργείο 
Φορτωτές 

Μηχανουργείο 
Φορτωτές

20.6672 3.221,20 773,08 3.994,28

Β      ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Β-1 Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

20.6674 887,09 212,90 1.099,99

Β-2 Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων 

Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων

20.6674 7.056,45 1.693,54 8.749,99

Β-3 Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου 

Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου

20.6674 1.209,67 290,32 1.499,99

    Γ

    

          ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

Γ-1 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών

20.6263.02 306,45 73,54 379,99

Γ-2 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων

20.6263.02 2.419,35 580,64 2.999,99

                                                    ΣΥΝΟΛΑ 

59.638,35
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Η σύμβαση θα εκτελείται τμηματικά για όλη τη διάρκεια ισχύος της . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το 
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή 
καθορίζεται , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας : 

Α . Για τα τμήματα που αφορούν εργασίες συντήρησης & επισκευής   ως το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη χρέωση ανά ώρα που ορίζεται σε 30€/h (τριάντα  ευρώ ανά ώρα 
εργασίας)  ενώ για τα τμήματα που αφορούν προμήθειες επί  των τιμών ανταλλακτικών / αναλωσίμων επί 
των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων

 Για το τμήμα  “Ελαστικά οχημάτων”: ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του τμήματος . Τιμή ανά προσφερόμενο είδος ελαστικού (α) για τις τιμές 
των ελαστικών επί των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων (στο σύνολο των ειδών και της ποσότητας 
αυτών)Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές , ούτε αντιπροσφορές. 

Η υπηρεσία θα είναι τμηματική κατόπιν παραγγελίας και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. Η διάθεση και κατανομή των 
προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα 
εμφανιστούν και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη 
διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος/ μηχανήματος έργου ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών . 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 αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.095,44 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 11.542,91 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  μέχρι 31-12-2021. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α/Μελέτη -Τεχνική Περιγραφή  της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή 
καθορίζεται , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας : 

Α . Για τα τμήματα που αφορούν εργασίες συντήρησης & επισκευής   ως το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη χρέωση ανά ώρα που ορίζεται σε 30€/h (τριάντα  ευρώ ανά ώρα 
εργασίας)  ενώ για τα τμήματα που αφορούν προμήθειες επί  των τιμών ανταλλακτικών / αναλωσίμων επί 
των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων

 Για το τμήμα  “Ελαστικά οχημάτων”: ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του τμήματος . Τιμή ανά προσφερόμενο είδος ελαστικού (α) για τις τιμές 
των ελαστικών επί των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων (στο σύνολο των ειδών και της ποσότητας 
αυτών)Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές , ούτε αντιπροσφορές. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις»

- του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- της με αρ. 64233/08.06.2021 (2453/09.06.2021 τεύχος Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)».

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 
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- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

- 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- 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.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  07/09/2021  και ώρα 11.00  π.μ. 
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 
31/Ραδιομέγαρο )  . 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της 
σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 : 
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, 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.messolonghi.gov.gr  στις  24/08/2021. 

B. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο οικονομικό φορέα ή τους  
οικονομικούς φορείς .

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ.17180 /17-08-2021  Περίληψη της Διακήρυξης
2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Διακήρυξης  μέσω της 
ιστοσελίδας  του Δήμου Ιεράς Πόλης   Μεσολογγίου .
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης 
και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους 
συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 
ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων 
ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 
πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 
κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
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Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 
διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το 
νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 
φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ίδιου νόμου.

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, 
ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 
των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη 
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 
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διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .  Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής1 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
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απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 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 γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού2. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
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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, 5, 6 και 7 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.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές 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.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% της 
υπολογιζόμενης επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος .

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 , γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 611b7ebbe12647f5ada92ead στις 18/08/21 09:05

Σελίδα 16

το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί3, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

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), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

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

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

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

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

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος .
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β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,ιδίως εάν σε βάρος του 
έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
προσφοράς, 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 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.]: καθώς και αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` 
εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει 
επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 
τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του 
άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς]

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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, 
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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 απόφαση4.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

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 μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία . 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς   απαιτείται  Όσον αφορά στην τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται : 
✓ να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις για την εκτέλεση των 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης.
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα. Ο φορέας που 
αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β , το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
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βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης5 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης. 

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

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 
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iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

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 οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την ειδική έγκριση / άδεια 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που απαιτείται .

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

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

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

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους6 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. Ειδικώς 
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όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

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

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

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

❖ βάσει τιμής. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
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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 στο Παράρτημα  Β  της Διακήρυξης , 
για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα. 

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 αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα, μέσα στην προθεσμία 
του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση....). 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 δεν 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.

2.4.2.2. 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 την υπηρεσία: «Συντήρηση -Επισκευή  οχημάτων /μηχανημάτων έργου Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον 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 ). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 
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β) ξεχωριστός σφραγισμένος (υπό)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας .

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 
άρθρου 2.4.2.3..

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.

2.4.2.5   Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα7, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.8

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

2.4.2.6  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..

2.4.2.7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

2.4.2.8. 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 αυτής

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού9 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
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συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την πρωτότυπη 
εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Β της 
Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

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,   
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β  της διακήρυξης.

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, βάσει της/των κατωτέρω τιμής/ών αναφοράς ..

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  0,6%.

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

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

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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

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

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ε) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016,



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 611b7ebbe12647f5ada92ead στις 18/08/21 09:05

Σελίδα 31

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1 Παραλαβή προσφορών 

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 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. 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 
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 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 υποβολή μόνο μίας προσφοράς 
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

3.1.2 Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκεκριμένα η Επιτροπή που έχει οριστεί με την απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  4/2021(ΑΔΑ:6Γ8ΗΩΡΖ-6ΙΘ)  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. σε κλειστή συνεδρίαση, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια:

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ... και ώρα ... 

• Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα 
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ... 
και ώρα ... 

• Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.3 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.3.1 Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
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τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε 
πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 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 είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες (στάδιο β και γ) αποτυπώνονται σε επιμέρους πρακτικά ή σε ενιαίο πρακτικό, 
που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία ή περισσότερες 
συνεδριάσεις.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον 
πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την 
παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
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α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους 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 είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
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αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  
με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους 
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 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 (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος θα 
κατατεθεί επί αποδείξει στο πρωτόκολλο της Αρχής όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί 
στην αρμόδια επιτροπή.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως 
άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται 
η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 
αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με 
αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. 
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Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά και
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 127.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.

3.4 Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 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, από την κοινοποίηση 
της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
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επισυνάπτεται . Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από την 
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

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 της ως άνω Επιτροπής, 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. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016 στοιχεία. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου. 

 

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΄.

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.

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 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 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, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
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επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)10. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 611b7ebbe12647f5ada92ead στις 18/08/21 09:05

Σελίδα 42

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών .

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

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. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 20 % ή 8% ή 4%  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 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο Β της 
παρούσας , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς 
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ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις .

5.2.2.  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, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης 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 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση 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 
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
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για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παραλαβής  (απόφαση 5/2021  ΑΔΑ:960ΨΩΡΖ-ΣΥΔ Οικονομικής Επιτροπής ) η οποία και θα 
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου 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 μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 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 σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται μέχρι 31-12-2021. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες

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 αναδόχου. 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 έκπτωτος  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.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της παρούσας. 
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6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα 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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, 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 ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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.
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Ο  Δήμαρχος

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Λύρος Κώστας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:16-07-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:13154

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Δ/νση :Τέρμα Σφαγείων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :21 

ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016)

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

  

Α/Α          ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ             CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΧ -
ΦΟΡΤΗΓΑ -ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

50110000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΙΧ -ΦΟΡΤΗΓΑ -ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΙΧ-
ΦΟΡΤΗΓΑ -ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ    )

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΙΧ-
ΦΟΡΤΗΓΑ -ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

50110000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ   

  2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

50110000-9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  

 3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ 50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
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ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
& ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΧ & ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΙΧ & ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  

  5.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
& ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

  6.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
& ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΥΣΚΑΠΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ JCB 

50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΣΚΑΠΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ JCB

  

7.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΛΥΣΚΑΠΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ JCB

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
& ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ

MHXANOΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ )

50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΒΑΡΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΤΡΑΚΤΕΡ )

8.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ )

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
& ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΣΚΟΥΠΕΣ & 
ΣΑΡΩΘΡΑ 

50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΣΚΟΥΠΕΣ & ΣΑΡΩΘΡΑ 

9.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΕΣ & 
ΣΑΡΩΘΡΑ

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
& ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ 50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΦΟΡΤΩΤΩΝ 

10. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΤΕΣ

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
& ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ

11.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

34350000-5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ

12.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΣΩΤΡΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

34352000-9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

13. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

34350000-5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ   

50116500-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

14.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΣΕΥΗ 
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

34913000-0 ΜΕΡΗ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

15.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ )  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

50112200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% :48.095,45 € (ΦΠΑ 24% 11.542,90€)

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% :59.638,35 €

                    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ :ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ (από την υπογραφή της σύμβασης )

                                                                         ΙΟΥΛΙΟΣ  2021

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #56.638,35 €#

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση της τιμής

CPV:34913000-0 /Διάφορα ανταλλακτικά ,50112200-5/Υπηρεσίες συντήρησης οχημάτων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

❖ Τεχνική Έκθεση
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές
❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης
❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολογγι:16-07-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :21

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το αντικείμενο της παρούσας αποτελείται από την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, 
αναλώσιμων και ελαστικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τις συντηρήσεις και τις 
επισκευές των οχημάτων, μηχανημάτων  έργου  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , που δεν μπορούν 
να γίνουν από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου του, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
παρούσα . Σκοπός της παρούσας είναι η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του μηχανοκίνητου στόλου του 
Δήμου μας, ώστε η κάθε υπηρεσία να μπορέσει να εκτελέσει το έργο στα πλαίσια αρμοδιότητας της . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης . Στη σχετική 
Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, αναφέρονται αναλυτικά τα οχήματα, 
μηχανήματα έργου , με αναφορά στις ενδεικτικές προμήθειες ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών 
και στις εργασίες που θα απαιτηθούν για το καθένα απ' αυτά. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται 
αναλυτικά στην παρούσα . 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης έχει γίνει κατηγοριοποίηση των δαπανών συγκεντρωτικά  σε (15) 
δεκαπέντε Τμήματα  : Το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου συγκεκριμένα τα  τμήματα  (1) ,(2) 
,(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9) ,(10) και (14)  υποδιαιρούνται  σε δύο (2) υπο-Τμήματα , με τον ενδεικτικό 
τμηματικό προϋπολογισμό να προκύπτει ως ακολούθως :

  

Α/Α    ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α             

ΕΝΔ.ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΧ ΚΗΥ 6901,ΚΗΥ 7454,ΚΗΥ7514 ΕΡΓΑΣΙΑ :440,00
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1.

-ΦΟΡΤΗΓΑ -ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

3.257,67

ΕΡΓΑΣΙΑ :420,00

  2.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ 40353,ΜΕ 116160

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :628,38

ΕΡΓΑΣΙΑ :1.330,00

 3.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΚΗΥ 7465,ΚΗΥ 7505,ΚΗΥ 
7506,ΚΗΥ 7519,ΚΗΥ 7540,ΚΗΥ 
7541

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :250,00

ΕΡΓΑΣΙΑ:1.000,00

  4.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ 7474,ΚΗΥ 7520,ΚΗΥ 7540 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:5.312,70

ΕΡΓΑΣΙΑ :800,00

  5.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΧ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΚΗΥ 7460,ΚΗΥ 7463,ΚΗΥ 
7464,ΚΗΥ 7514

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :1.438,00

ΕΡΓΑΣΙΑ:1.585,00

  6.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΚΗΥ 7541

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:8.412,45

ΕΡΓΑΣΙΑ :1.190,00  

7.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΥΣΚΑΠΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΥΠΟΥ JCB 

ΜΕ 102677

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:2.003,29

ΕΡΓΑΣΙΑ:400,00

8.

MHXANOΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ ) ΑΜ 58427

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :2.561,00

ΕΡΓΑΣΙΑ:600,00

9.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΣΚΟΥΠΕΣ & 
ΣΑΡΩΘΡΑ 

ΜΕ 140401

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:1.365,88
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10.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ 122595 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:3.221,20

11.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΚΗΥ 7460,ΚΗΥ 7463,ΚΗΥ 
7464,ΚΗΥ 7514

887,09

12.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΙΣΩΤΡΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΗΥ 7541,ΚΗΥ 7540,ΚΗΥ 
7518,ΚΗΥ 7505,ΚΗΥ 7506,ΚΗΥ 
7509,ΚΗΥ 7466

7.056,45

13. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ 90090 1.209,67

14.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ   

ΚΗΟ 6998,ΚΗΥ 7552 306,45

15.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
(ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ )  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΚΗΥ 7456,ΜΕ 140402,ΜΕ 
40353,ΜΕ 102677,ΚΗΥ 
7474,ΚΗΥ 7464,ΑΜ 58427,ΜΕ 
90090,ΚΗΥ 7518,ΚΗΥ 7465,ΚΗΥ 
7544,ΚΗΥ 7520,ΚΗΥ 7453,ΚΗΥ 
7454

2.419,35

ΣΥΝΟΛΟ  χωρις ΦΠΑ (24%) 48.095,45

ΦΠΑ 24% 11.542,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.638,35

Τα ανωτέρω τμήματα περιγράφονται αναλυτικότερα στην παρούσα , ιδιαίτερα στην Τεχνική Περιγραφή . 

Γενικά :Οι εργασίες και τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται ενδεικτικά για τους εξής λόγους:

α) γιατί δεν μπορούν να προσδιοριστούν εξ' αρχής οι πραγματικές ετήσιες ανάγκες σε επισκευές και 
ενδεχομένως σε ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που θα προκύψουν και 

β) η προμήθεια μεγάλης, έστω και κατ' εκτίμηση ποσότητας ανταλλακτικών (δεδομένου του μεγάλου 
σχετικά στόλου του Δήμου), προκειμένου να δημιουργηθεί απόθεμα για τυχόν μελλοντική χρήση, θα 
επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Δήμου αδικαιολόγητα λόγω, αφενός μεν της άμεσης απαίτησης 
αποπληρωμής της σχετικής δαπάνης προμήθειας με την ολοκλήρωση και παραλαβή της από το Δήμο και 
αφετέρου δε, λόγω του γεγονότος της ύπαρξης πιθανότητας μη χρησιμοποίησης κάποιων εξ' αυτών κατά 
είδος ή κατά ποσότητα, 
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γ) ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  δεν διαθέτει χώρους αποθήκευσης για φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων 
ανταλλακτικών. Αντίθετα, προϋπολογίζεται αναλυτικά η προμήθεια των ελαστικών που πρέπει –βάσει 
προγραμματισμού για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα - να αντικατασταθούν με νέα . Οι επισκευές – 
συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – 
μηχανημάτων του Δήμου. Οι ανάδοχοι που θα προκύψουν θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα 
των ανταλλακτικών –ελαστικών, ή/και της εργασίας τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι 
μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή 
του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των 
χρονικών ορίων της εγγύησης. Οι ενδεικτικές εργασίες, τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα και τα ελαστικά 
αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή – Πίνακας οχημάτων / μηχανημάτων της παρούσας . 

❖ “Εργασίες” : Ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι υποχρεωμένος να έχει οργανωμένο συνεργείο 
αυτοκινήτων και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Για τα συνεργεία 
αυτοκινήτων, στην παρ. 13.2.2 Εγκ. ΚΦΑΣ 3/92 (ΠΔ 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. 
ανεξαρτήτων της αξίας των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γατί 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».

Συνεπώς, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, στην περίπτωση 
που η προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, θα αναγράφονται 
ξεχωριστά, αν απαιτείται επί του Τιμολογίου, κατά τα οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου και 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

❖ “Προμήθειες” : Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά, αναλώσιμα, ελαστικά θα είναι άριστης 
ποιότητας, γνήσια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, σύμφωνα με τα 
απαιτούμενα των προδιαγραφών που αναφέρονται στο κάθε όχημα ή μηχάνημα. Επιπλέον αν τα 
είδη αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να 
επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας κατά την εκτίμηση της. Επίσης μπορεί να 
ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή. Τα υπό 
προμήθεια είδη θα παραδίδονται κατά περίπτωση είτε στο Γραφείο κίνησης του Δήμου, είτε θα 
τοποθετούνται στο όχημα με ευθύνη του αναδόχου. Στην περίπτωση που το αρμόδιο προσωπικό 
του Δήμου μας δύναται να εκτελέσει τις εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών, αναλωσίμων, τότε 
θα εκτελείται η σχετική προμήθεια των απαραίτητων ειδών και την τοποθέτηση τους θα 
αναλαμβάνει το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου μας με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-
τεχνογνωσία) από τον ανάδοχο. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στα 
επισυναπτόμενα έγγραφα (Εντολή Επισκευής οχήματος , τεχνική έκθεση και συναφθείσα 
σύμβαση) . Τρόπος εκτέλεσης : Η κάθε προμήθεια ανταλλακτικών/ελαστικών , βλάβη ή εργασία 
επισκευής τεκμηριώνεται από το Γραφείο Κίνησης, και την Επιτροπή Συντήρησης της ΥΑ 
3373/390/20.3.75, πραγματοποιείται έρευνα αγοράς, κοστολογείται η δαπάνη, επιλέγεται 
ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται το αντίστοιχο είδος. Σύμφωνα με τη 
διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Συντήρησης παραλαμβάνει από τον ανάδοχο 
Έκθεση Διάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, αποφασίζει την 
ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Επομένως, στον παρόντα 
διαγωνισμό, οι προϋπολογισμένες προμήθειες ειδών/ επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, 
ελέγχονται και θα εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, 
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την τιμολόγηση και την παραλαβή τους. Η ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω προϋπολογίστηκε 
συνολικά στο ποσό των  48.095,44 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 24% , ήτοι  59.638,35€ με το ΦΠΑ 24% . 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  . Η 
χρηματοδότηση για όλους τους παρακάτω αναφερομένους Κ.Α. προέρχεται από Τακτικά έσοδα 
(ανταποδοτικά /ΔΕΗ ).

Η διατιθέμενη συνολική πίστωση ανέρχεται στο ύψος των  59.638,35 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2021 , βάσει εκτίμησης , ως εξής :

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Α/Α                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α         Κ.Α    ΠΟΣΟ (€)

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 20.6264.02 3.236,40

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 20.6672 12.127,92

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.6263.01 6.392,20

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.6671 23.151,83

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 20.6263.02 3.380,00

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 20.6674 11.350,00

                     

                    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.638,35

Η εκτέλεση  των εργασιών θα βαρύνει  τους κάτωθι Κ.Α προυπολογισμού :

Κ.Α                  ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€)

20.6264.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 3.236,40

20.6263.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.392,20

 20.6263.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 3.380,00

                    ΣΥΝΟΛΟ 13.008,60

Η εκτέλεση  της προμήθειας ανταλλακτικών θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς δαπανών :

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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(€)

20.6672 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ 12.127,92

20.6671 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 23.151,83

20.6674 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 11.350,00

     

              ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

46.629,75

Η σύμβαση θα εκτελείται τμηματικά για όλη τη διάρκεια ισχύος της . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το 
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή 
καθορίζεται , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας : 

Α . Για τα τμήματα που αφορούν εργασίες συντήρησης & επισκευής   ως το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη χρέωση ανά ώρα που ορίζεται σε 30€/h (τριάντα  ευρώ ανά ώρα 
εργασίας)  ενώ για τα τμήματα που αφορούν προμήθειες επί  των τιμών ανταλλακτικών / αναλωσίμων επί 
των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων

 Για το τμήμα  “Ελαστικά οχημάτων”: ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του τμήματος . Τιμή ανά προσφερόμενο είδος ελαστικού (α) για τις τιμές 
των ελαστικών επί των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων (στο σύνολο των ειδών και της ποσότητας 
αυτών)Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές , ούτε αντιπροσφορές. 

Η προμήθεια θα είναι τμηματική κατόπιν παραγγελίας και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. Η διάθεση και κατανομή των 
προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα 
εμφανιστούν και μόνο μέχρι εξάντλησής τους. 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη 
διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος/ μηχανήματος έργου ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών . 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 αυτής.

Μεσολόγγι  16-07-2021                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       Ο Συντάξας                                                                                        Μεσολόγγι  16-07-2021

                                                                                                              Ο Προιστάμενος Δ/νσης 

                                                                                         Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Τζάνης Παναγιώτης                                                                         Κιρκινέζος Χαράλαμπος 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 611b7ebbe12647f5ada92ead στις 18/08/21 09:05

Σελίδα 59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολόγγι  16-07-2021

ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                 αρ.πρωτ.:13154

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Διεύθυνση: Τέρμα Σφαγείων   

Τηλ. 2631024730                                                              

ΦΑΞ: 2631025041  

 

                                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

             ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  

Α/Α        ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΕΝΔ.ΣΥΝΟΛ
Ο ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ (€)

 Α        ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

20.6263.01 440,00 105,60 545,60Α-1 Συντήρηση & 
επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
(Ηλεκτρολογικές 
εργασίες )

Συντήρηση & 
Επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

(Ηλεκτρολογικές εργασίες 
)  

20.6671 3.257,67 781,84 4.039,51

20.6264.02 420,00 100,80 520,80Α-2 Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6672 628,38 150,81 779,19

20.6263.01 1.330,00 319,20 1.649,20Α-3 Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

 

Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων  
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6671 250,00 60,00 310,00,

20.6263.01 1.000,00 240,00 1.240,00Α-4 Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων 

Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων

20.6671 5.312,70 1.275,04 6.569,74

http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg
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20.6263.01 800,00 192,00 992,00Α-5 Μηχανουργείο ΙΧ-
Αγροτικά οχήματα 

Μηχανουργείο ΙΧ-
Αγροτικά οχήματα

20.6671 1.438,00 345,12 1.783,12

20.6263.01

1.585,00 380,40 1.965,40Α-6 Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών 

Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών

20.6671

8.412,45 2.018,98 10.431,43

20.6264.02 1.190,00 285,60 1.475,60Α-7 Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB 

Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB

20.6672 2.003,29 480,78 2.484,07

20.6264.02 400,00 96,00 496,00Α-8 Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

20.6672 2.561,00 614,64 3.175,64

20.6264.02 600,00 144,00 744,00Α-9 Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 

Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 20.6672 1.365,88 327,81 1.693,69

Α-10 Μηχανουργείο 
Φορτωτές 

Μηχανουργείο 
Φορτωτές

20.6672 3.221,20 773,08 3.994,28

Β      ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Β-1 Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

20.6674 887,09 212,90 1.099,99

Β-2 Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων 

Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων

20.6674 7.056,45 1.693,54 8.749,99

Β-3 Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου 

Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου

20.6674 1.209,67 290,32 1.499,99

    Γ

    

          ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

Γ-1 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών

20.6263.02 306,45 73,54 379,99
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Γ-2 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων

20.6263.02 2.419,35 580,64 2.999,99

                                                    ΣΥΝΟΛΑ 

59.638,35

Μεσολόγγι  16-07-2021                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                                                                                        Μεσολόγγι  16-07-2021

                                                                                                              Ο Προιστάμενος Δ/νσης 

                                                                                         Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Τζάνης Παναγιώτης                                                                         Κιρκινέζος Χαράλαμπος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολόγγι  16-07-2021

ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                 αρ.πρωτ.:13154

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Διεύθυνση: Τέρμα Σφαγείων   

Τηλ. 2631024730                                                              

ΦΑΞ: 2631025041   

                                              ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

                                                    

                                                       Άρθρο 1Ο  : Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας αποτελείται από την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, 
αναλώσιμων και ελαστικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά τις συντηρήσεις και τις 
επισκευές των οχημάτων, μηχανημάτων  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, που δεν μπορούν να 
γίνουν από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου του, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
παρούσα . Σκοπός της παρούσας είναι η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του μηχανοκίνητου στόλου του 
Δήμου μας, ώστε η κάθε υπηρεσία να μπορέσει να εκτελέσει το έργο στα πλαίσια αρμοδιότητας της . Η 
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 5 (πέντε ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

                                           

                                                  Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ ́ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

•Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 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 Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

•Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,

•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”,
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•του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β ́ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. •του Ν. 
3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», 

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

•του άρθρου 23 παρ. 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β ́ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

•Του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α.» [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

•Του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'). 

•Του Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 
ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

•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 Υ.Α. 3373/390/20.3.75 

•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. 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής μελέτης και διακήρυξης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά 
σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 

 Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Ε.Ε.Ε.Σ] Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Το έντυπο 
Οικονομικής προσφοράς Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν 
παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά .

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 59.638,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η εκτέλεση 
της σύμβασης θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
μετά τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή καθορίζεται , 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας :

Α . Για τα τμήματα Α-1, Α-2,Α-3,Α-4,Α-5,Α-6 ,Α-7,Α-9,Α-10 που αφορούν εργασίες συντήρησης /επισκευής  
ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί :(α) των εργασιών συντήρησης & επισκευής 
στη χρέωση ανά ώρα που ορίζεται σε 30€/h (τριάντα  ευρώ ανά ώρα εργασίας) (β) των τιμών 
ανταλλακτικών / αναλωσίμων επί των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων.

Β . Για το τμήμα (με α/α) Β-1,Β-2,Β-3  “Ελαστικά οχημάτων”: ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο 
σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του τμήματος .
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Γ. Για τα τμήματα Γ-1, Γ-2, που αφορούν εργασίες συντήρησης /επισκευής  ως το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί :(α) των εργασιών συντήρησης & επισκευής στη χρέωση ανά ώρα που 
ορίζεται σε 30€/h (τριάντα  ευρώ ανά ώρα εργασίας) (β) των τιμών ανταλλακτικών / αναλωσίμων επί των 
ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσφέρουν, ανά διακριτό τμήμα : 

Α . Για τα τμήματα Α-1, Α-2,Α-3,Α-4,Α-5,Α-6 ,Α-7,Α-9,Α-10 που αφορούν εργασίες συντήρησης /επισκευής  
ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί :(α) των εργασιών συντήρησης & επισκευής 
στη χρέωση ανά ώρα που ορίζεται σε 30€/h (τριάντα  ευρώ ανά ώρα εργασίας) (β) των τιμών 
ανταλλακτικών / αναλωσίμων επί των ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων.

Β . Για το τμήμα (με α/α) Β-1,Β-2,Β-3  “Ελαστικά οχημάτων”: ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο 
σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του τμήματος .

Γ. Για τα τμήματα Γ-1, Γ-2, που αφορούν εργασίες συντήρησης /επισκευής  ως το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί :(α) των εργασιών συντήρησης & επισκευής στη χρέωση ανά ώρα που 
ορίζεται σε 30€/h (τριάντα  ευρώ ανά ώρα εργασίας) (β) των τιμών ανταλλακτικών / αναλωσίμων επί των 
ισχυόντων επίσημων τιμοκαταλόγων.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές , ούτε αντιπροσφορές. Ο συμμετέχων μαζί με την οικονομική 
του προσφορά θα καταθέσει τον τελευταίο επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή 
του επίσημου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα κατά περίπτωση για τα τμήματα για τα οποία συμμετέχει 
στο διαγωνισμό. Για τα ανταλλακτικά/ελαστικά και αναλώσιμα το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιμή 
του κατατεθέντα τιμοκαταλόγου, το οποίο θα είναι αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά επί του προσδιοριζόμενου ενδεικτικού συνόλου 
έκαστου τμήματος, για ένα ή περισσότερα Τμήματα (επί συνόλου αυτού) ή το σύνολο των Τμημάτων 
(σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισμού) , όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα . Η προμήθεια θα είναι 
τμηματική κατόπιν παραγγελίας και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, 
ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών 
θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν και μόνο μέχρι 
εξάντλησής τους. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο 
όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος/ μηχανήματος έργου ή στην ποσότητα των 
ανταλλακτικών . 

Η κάθε προμήθεια ανταλλακτικών/ελαστικών , βλάβη ή εργασία επισκευής τεκμηριώνεται από το Γραφείο 
Κίνησης, και την Επιτροπή Συντήρησης της ΥΑ 3373/390/20.3.75, πραγματοποιείται έρευνα αγοράς, 
κοστολογείται η δαπάνη, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται το αντίστοιχο 
είδος. Σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Συντήρησης παραλαμβάνει από 
τον ανάδοχο Έκθεση Διάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, αποφασίζει την 
ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, 
οι προϋπολογισμένες προμήθειες ειδών/ επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, ελέγχονται και θα 
εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την 
παραλαβή τους. 

Άρθρο 5ο : Τεχνική και Επαγγελματική  Ικανότητα του Διαγωνιζόμενου 

Τα τεχνικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν είναι τα
παρακάτω:
Στην παρούσα παράγραφο αναλύονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την τεχνική επάρκεια του Αναδόχου.
Μπορούν οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
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Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστό ΕΕΕΣ και τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παράγραφο 13 και 14 της παρούσας.

Μηχανολογικές & ηλεκτρολογικές εργασίες 

i) Να διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου για την επισκευή και συντήρηση Μηχανικών μερών,
Ηλεκτρικών συστημάτων και Αμαξωμάτων Βαρέων Οχημάτων .
ii) Να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) κινητά συνεργεία οχημάτων των οποίων θα δηλωθούν οι αριθμοί 
κυκλοφορίας τους.

iii) Επειδή το πιο αξιόπιστο κριτήριο για την άμεση επισκευή των οχημάτων είναι η επάρκεια του
τεχνικού προσωπικού θα πρέπει να διαθέτουν τώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων μαζί με τους συνεργαζόμενους
οικονομικούς φορείς.

Μηχανολογικές και μηχανολογικές εργασίες σε Επιβατικά και μικρά οχήματα του Δήμου. 

Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου για Μηχανικά, Ηλεκτρικά μέρη και για επισκευή Αμαξωμάτων,
Συνήθων Οχημάτων και τουλάχιστον δύο (2) τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων. 

Μηχανολογικές και μηχανολογικές εργασίες σε Μηχανήματα έργου 

i) Να διαθέτουν Συνεργείο για την επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν.1575/1985 όπως ισχύει σήμερα και με την τροποποίηση από το άρθρο 71 παρ. 2 του
Ν.4313/2014 για την επισκευή Μηχανημάτων Έργου.
ii) Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων. 

Εργασίες επισκευής -συντήρησης ελαστικών 

i) Να διαθέτουν Συνεργείο τοποθέτησης και επισκευής ελαστικών Βαρέων και Συνήθων τροχών
οχημάτων.
ii) Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) τεχνίτη. 
Η επισκευή των ελαστικών των οχημάτων θα γίνεται είτε στο συνεργείο του αναδόχου, εφόσον το
όχημα / μηχάνημα έργου μπορεί να μεταφερθεί εκεί με ασφάλεια, είτε επιτόπου στο σημείο που έχει
γίνει η βλάβη.

Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνει επιτόπου σε ακινητοποιημένο όχημα 
τότε η απόκριση του αναδόχου στο αίτημα της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι άμεση. 
Η απόσταση των εγκαταστάσεων του αναδόχου της επισκευής των ελαστικών (είτε του συμμετέχοντα είτε 
των τρίτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται) θα πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη ακτίνα 5χλμ 
(πέντε χιλιομέτρων) από το Εργοτάξιο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολόγγι (Τέρμα Σφαγείων ) ώστε να 
υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση για τις ανάγκες των οχημάτων καθώς και για λόγους εξοικονόμησης των 
καυσίμων και των εργατοωρών.

β. Οι επισκευές των καλαθοφόρων – μηχανημάτων έργου  θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την
2006/42/ΕΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία και το Π.Δ.57/2010 (ΦΕΚ Α97/2010) και το ΦΕΚ 1186/2003). 
Μετά το πέρας της κάθε επισκευής θα βεβαιώνεται από πιστοποιημένη εταιρεία για τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση της επισκευής (θα κατατεθεί με την προσφορά σχετική σύμβαση συνεργασίας εαν δεν 
διαθέτει ο ίδιος προσωπικό με την πιστοποίηση αυτή) η οποία βεβαίωση θα συνοδεύει το τιμολόγιο 
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παροχής υπηρεσιών ώστε να αποδεικνύεται ότι οι ηλεκτροσυγκολλήσεις έγιναν σύμφωνα με την ανωτέρω 
οδηγία την EN ISO 9606:1.2017 ή EN:287-1:2004 ή ΕΝ 280:2013 όπως ισχύουν σήμερα. 
γ. Η Επιτροπή θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του προσωρινού Αναδόχου καθώς και των
συνεργαζόμενων συνεργείων ώστε να διαπιστώσει αν υφίστανται οι τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης πριν, κατά την υπογραφή και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
δ. Οι Οικονομικοί Φορείς θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι εγγυώνται την ποιότητα της εργασίας για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστο ενός (1) έτους. 
Αν στο διάστημα αυτό υπάρχει αστοχία υλικού ή βλάβη που οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασίας που 
έγινε τότε υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα χωρίς καμία επιπλέον 
χρέωση του Δήμου.

ε. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για το μεγαλύτερο μέρος των
επισκευών. 
Εξαίρεση θα υπάρχει εάν η βλάβη αντικειμενικά δεν μπορεί να επισκευαστεί εντός των τριών (3)
εργάσιμων ημερών με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  όταν δεν ευθύνεται γι’ αυτό ο Ανάδοχος και πάντα με την σύμφωνη 
γνώμη της  ανωτέρω Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

                  Τεκμηρίωση, κοστολόγηση, πιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών.

α) Για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε 
φορά από τον Ανάδοχο, θα εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφει ή Υ.Α.3373/390/1975.

β) Για την κάθε επισκευή Οχήματος ή Μηχανήματος Έργου του Δήμου θα πρέπει να εκδίδεται «Εντολή 
τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» υπογεγραμμένη από την αρμόδια Διευθύντρια της  
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου στην οποία θα αναφέρονται το είδος της βλάβης και οι πιθανές  
εργασίες επισκευής που απαιτούνται.

 
Η εντολή αυτή θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο. 
Ένα (1) αντίγραφο της θα παραδίδεται στην τριμελή Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων του  
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Υ.Α. 3373/390/1975.

γ) Ο Ανάδοχος θα ελέγχει το προς επισκευή όχημα και θα εκδίδει «Δελτίο Επιθεώρησης – Διάγνωσης  της 
Βλάβης του Οχήματος » όπου και θα αναγράφεται η κοστολόγηση των εργασιών και ο εκτιμώμενος 
χρόνος για την πλήρη επισκευή της βλάβης ή της συντήρησης του οχήματος καθώς και τα απαιτούμενα 
ανταλλακτικά για την επισκευή αυτών. 

Το Δελτίο αυτό ο Ανάδοχος θα το κοινοποιεί άμεσα το πολύ εντός 24 ωρών στην ανωτέρω αρμόδια 
Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου .

 
δ) Η Επιτροπή ελέγχει το «Δελτίο Επιθεώρησης – Διάγνωσης της Βλάβης του Οχήματος » σε συμφωνία με 
την σύμβαση που έχει υπογραφεί, εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται σε αυτό και 
παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την ολοκλήρωση και την τιμολόγηση της. 

ε) Η Επιτροπή ελέγχει την προσφορά του Αναδόχου και την κοστολόγηση αυτής. 
Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και
όσον αφορά την επισκευή και όσον αφορά την κοστολόγηση αυτής.
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στ) Για τις εργασίες συντήρησης -επισκευής των οχημάτων /μηχανημάτων έργου  

θα κοστολογούνται αυτές με τις ώρες εργασίας που απαιτούνται επί την τιμή της εργατοώρας. 
Η τιμή της εργατοώρας θα είναι ίση με την τιμή που προσέφερε ο ανάδοχος στον διαγωνισμό με την
οικονομική του προσφορά.

 
ζ) Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες εργασίες δεν προβλέπονται στους πίνακες της παρούσας μελέτης θα 
κοστολογούνται με την ίδια χρέωση ανά εργατοώρα στην τιμή που προσέφερε ο ανάδοχος και πάντα με 
την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου

. 
                                                      Υποχρεώσεις Αναδόχου.

α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εντολές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

β) Για την κάθε επισκευή οχήματος ή Μηχανήματος Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει
«Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» υπογεγραμμένη από την αρμόδια Διευθύντρια της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου στην οποία θα αναφέρονται το είδος της βλάβης και οι εργασίες
επισκευής που απαιτούνται.

 
γ) Ο Ανάδοχος θα ελέγχει το προς επισκευή όχημα και θα εκδίδει «Δελτίο Επιθεώρησης – Διάγνωσης
της Βλάβης του Οχήματος» όπου θα αναγράφεται η κοστολόγηση των εργασιών και ο εκτιμώμενος
χρόνος για την πλήρη επισκευή της βλάβης ή της συντήρησης του οχήματος και επίσης τα ανταλλακτικά 
που θα απαιτηθούν για την επισκευή και την συντήρηση του οχήματος. 
Το Δελτίο αυτό θα το κοινοποιεί άμεσα το πολύ εντός 24 ωρών στην αρμόδια Επιτροπή Συντήρησης και 
Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου . 

δ) Ο Δήμος θα προμηθεύεται τα ανταλλακτικά των Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου από Αναδόχους που 
θα προκύψουν από τον ξεχωριστό διαγωνισμό που έχει πραγματοποιήσει και έτσι είναι ξεχωριστή και 
ξεκάθαρη η διαδικασία της προμήθειας των ανταλλακτικών και αυτής των εργασιών επισκευής και 
συντήρησης των οχημάτων. 

Τα ανταλλακτικά θα τα παραλαμβάνει η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου από τον ανάδοχο της
προμήθειας των ανταλλακτικών και στην συνέχεια θα τα παραδίδει στην Επιτροπή Συντήρησης και
Επισκευής Οχημάτων ώστε να παραδίδονται στον Ανάδοχο του Συνεργείου για να χρησιμοποιηθούν
στην επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου σύμφωνα με το «Δελτίο Τεχνικής 
Επιθεώρησης - Διάγνωσης Βλάβης του Οχήματος».

ε) Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ λόγω φθοράς) οφείλει να παρέχει τα σχετικά στοιχεία αυτών. 
στ) Ο Ανάδοχος θα προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες επισκευής μόνον εάν εγκριθεί από την
τριμελή Επιτροπή Συντήρησης - Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών Οχημάτων του Δήμου
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Υ.Α. 3373/390/1975).

ζ) Καμία εργασία δεν θα αναγνωρίζεται αν δεν έχει εκδοθεί η παραπάνω αναφερόμενη Εντολή της
Επιτροπής και δεν εγκριθεί το ανωτέρω Δελτίο.
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η) Ο Ανάδοχος από την παραλαβή μέχρι την παράδοση του κάθε οχήματος που αναλαμβάνει να
επισκευάσει στο συνεργείο του ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό

θ) Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων που είναι ακινητοποιημένα από βλάβη στις εγκαταστάσεις του 
Δήμου ή σε οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια των καθημερινών εργασιών 
και δρομολογίων (π.χ. ΧΥΤΑ κλπ), ο Ανάδοχος μπορεί να επισκευάσει τα οχήματα ή τα μηχανήματα αυτά 
στο σημείο που ακινητοποιήθηκαν με δικό του κινητό συνεργείο ύστερα από συνεννόηση με την Υπηρεσία 
Καθαριότητας. 
Αν δεν είναι εφικτό η επισκευή να γίνει επί τόπου τότε το όχημα ή μηχάνημα εάν δεν μπορεί να κινηθεί 
ασφαλώς θα πρέπει να μεταφερθεί με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου στον χώρο επισκευής για τις 

απαραίτητες εργασίες.

 
Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του σύμβαση με εταιρεία
ρυμούλκησης βαρέων οχημάτων ή να καταθέσει την ειδική άδεια εάν διαθέτει ο ίδιος τέτοιο ρυμουλκό 
όχημα.

ι) Το παραστατικό τιμολόγησης προς τον Δήμο θα εκδίδεται μόνο από τον Ανάδοχο ο οποίος θα έχει και 
την ευθύνη.

ια) Το συνεργείο του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο ζημιών περιουσίας και
αποδεικτικό εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων κατά την υποβολή της προσφοράς.

ιβ) Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Οδηγίες και 
προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου να λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

ιγ) Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την διαθεσιμότητα καθημερινά των οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε 
ποσοστό τουλάχιστο 80%.

 
Δεν περιλαμβάνονται οχήματα με μικρές βλάβες ή υπαιτιότητα του Δήμου ή τρίτων και εφόσον τα
οχήματα βρίσκονται στην διάθεση του Αναδόχου για επισκευή ή συντήρηση.

ιδ) Ο Ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και θα οφείλεται
σε πράξη ή παράλειψη του ιδίου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που συνεργάζεται 
ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά.

 
Η αποκατάσταση φθορών ή βλαβών εξαρτημάτων η μηχανισμών οχημάτων (εφόσον τοποθετήθηκαν
από τον Ανάδοχο και δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό) εντός του χρόνου της εγγύησης καλής
λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών βαρύνει πλήρως τον Ανάδοχο.

 
ιε) Ο Ανάδοχος θα δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα δεχθεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις του από
Κλιμάκιο του Δήμου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση πριν και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Ά ρ θ ρ ο 6ο : Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης.
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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 10011 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντας του προθεσμία που δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

Ά ρ θ ρ ο   7ο : Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής: Μετά την τροποποίηση του άρθρου 72 από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 
δεν προβλέπεται πλέον η εξαίρεση του συνοπτικού διαγωνισμού από την υποχρέωση προσκόμισης 
εγγύησης συμμετοχής, συνεπώς απαιτείται η προσκόμισή της το οποίο αντιστοιχεί σε ένα τοις 
εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον.

2. 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 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο 
κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 
20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του 
Ν.4412/2016). 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 το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ . Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
του τμήματος των ειδών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης και οπωσδήποτε συνολικά μετά την παράδοση του συνόλου των ειδών, 
και έπειτα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
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εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Ά ρ θ ρ ο 8ο : Χρόνος παράδοσης υλικών - Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

8.1. Χρόνος παράδοσης υλικών 

8.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά στο χώρο που θα του 
υποδείξει η υπηρεσία. Οι τμηματικές παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών θα εκτελούνται κατά τις 
εντολές σύμφωνα με τις ανάγκες σε ποσότητες του εκάστοτε φορέα ανάθεσης και τα λοιπά 
περιγραφόμενα στην παρούσα . Λόγω του ότι τα μηχανήματα του Δήμου, εκτελούν κοινωφελές έργο, ο 
χρόνος παράδοσης θα είναι κατά μέγιστο τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της 
παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης για τα μη κοινά είδη μπορεί να είναι μεγαλύτερος, μόνο εφόσον 
συντρέχουν ειδικοί, ανελαστικοί και μη εξαρτώμενοι από τον ανάδοχο λόγοι (π.χ. παραγγελία από το 
εξωτερικό). Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, δεν  μπορεί να παραταθεί ούτε να γίνει  τροποποίηση των 
λοιπών όρων της σύμβασης και χωρίς αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και του συνολικού οικονομικού 
αντικειμένου παρά μόνο  έπειτα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 
των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

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

8.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην 
αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο 
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η 
ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

8.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

8.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, παρακολούθησης και παραλαβής του φορέα 
ανάθεσης, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται μακροσκοπικά. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 
ανάδοχο . Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις παραπάνω 
επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά 
που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση 
σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, 
εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ ́ έφεση 
των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση 
σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του 
άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ ́ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και 
για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ ́ έφεση εξέτασης.
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8.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: εντός 5 ημερών από την ημέρα παράδοσης. Κατά τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής απαιτούνται τα δελτία αποστολής του αναδόχου. Αν η 
παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη 
του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη 
παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση 
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία 
δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η Εγγυητική  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται  πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

                         Ά ρ θ ρ ο 9ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

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

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

Ά ρ θ ρ ο  10ο : Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου.

10.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

10.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

10.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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Άρθρο 11ο : Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις 
συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, 
ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους. 

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς 
επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως 
αιτία. 

γ) Ο ανάδοχος κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων ή 
μηχανημάτων που επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άμεση επισκευή του οχήματος ή του 
μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων 
της εγγύησης.

δ) Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, εφόσον του 
ζητηθούν. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα 
σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών κ.λπ.) που θα του ζητηθούν. 

ε) Ο ανάδοχος μέχρι την παράδοση του κάθε οχήματος, που αναλαμβάνει να επισκευάσει σε συνεργείο 
του, ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό (πλαίσιο, μηχανικό μέρος, υπερκατασκευή κ.λπ.) και οφείλει 
να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για τυχόν στοιχεία 
του, που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς.

στ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί 
υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες εργασίες.

ζ) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την επισκευή των οχημάτων. 

 Άρθρο 12ο : Χρόνος Εγγυήσεως Καλής λειτουργίας

Τα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και τα ελαστικά ,καθώς και οι επισκευές – συντηρήσεις, θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. Η συμμετοχή 
στο διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή του οικονομικού φορέα ότι εγγυάται την ποιότητα της εργασίας του ή 
ανταλλακτικών που παρέχει, η δε εγγύηση χρονικά θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ενός (1) έτους. Η 
εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που 
καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης, 
οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική -κατά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή- φθορά πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 
Δήμος μπορεί να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον 
ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 13 : Δικαστική επίλυση διαφορών
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της σχετικής διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μεσολόγγι  16-07-2021                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                                                                                        Μεσολόγγι  16-07-2021

                                                                                                              Ο Προιστάμενος Δ/νσης 

                                                                                         Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

Τζάνης Παναγιώτης                                                                         Κιρκινέζος Χαράλαμπος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολόγγι  16-07-2021

ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                 αρ.πρωτ.:13154

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Διεύθυνση: Τέρμα Σφαγείων   

Τηλ. 2631024730                                                              

ΦΑΞ: 2631025041   

                                     ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Παρατίθεται ο συγκεντρωτικός πληροφοριακός πίνακας μηχανοκίνητου στόλου του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου  :

Αριθμός 
Κυκλοφορίας

ή αρ. πλαισίου
Τύπος Μάρκα

Κατηγορία 
οχήματος

 

Φορολογική 
Ισχύς

Πραγμ.ισχύς(ΗΡ)

Έτος 1ης 
κυκλοφορίας

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7518 MERCEDES (ACTROS) Απορριμματοφόρο 72 9-3-2009

Απορριμματοφόρο 

όχημα  ΚΗΥ 7505

IVECO (AIVM13)
Απορριμματοφόρο

35 28-9-2007

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7506 NISSAN (TL 110.45) Απορριμματοφόρο 18 28-4-2006

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7465 MAN (18.264) Απορριμματοφόρο 41 12-7-2001

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7509 NISSAN (F 24.25.45) Απορριμματοφόρο 16 22-1-2008

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7540

ΜΑΝ

(TGM)
Απορριμματοφόρο 42 22-11-2010

Απορριμματοφόρο ΜΑΝ Απορριμματοφόρο 42 22-11-2010

http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg
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Αριθμός 
Κυκλοφορίας

ή αρ. πλαισίου
Τύπος Μάρκα

Κατηγορία 
οχήματος

 

Φορολογική 
Ισχύς

Πραγμ.ισχύς(ΗΡ)

Έτος 1ης 
κυκλοφορίας

όχημα  ΚΗY 7541 (TGM)

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗY 7466 ΜΑΝ (12.224) Απορριμματοφόρο 41 12-07-2001

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7519 NISSAN Απορριμματοφόρο 27 9-3-2009

Απορριμματοφόρο 
όχημα  ΚΗΥ 7520 NISSAN Απορριμματοφόρο 27 9-3-2009

Γερανοφόρο με 
βοηθητικό 
ανυψωτικό 
μηχανισμό ΚΗΥ 
7474

IVECO

(ML 150 E28)

Γερανοφόρο με 
βοηθητικό 
ανυψωτικό 
μηχανισμό

35 14-3-2002

Ανοικτό φορτηγό

 ΚΗΥ 7538  

BMC

(PRO 625 4x2)
Ανατρεπόμενο 40 16-6-2010

Ανοικτό φορτηγό

ΚΗΥ 7544

MERCEDES Ανοικτό φορτηγό
64 16-5-2010

Ανοικτό Φορτηγό

 ΚΗΥ 7456

IVECO

(MP 190 E 30W)
Ανοικτό Φορτηγό 57 20-9-1999

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 
7464

MAZDA

(Β 2500)
Ημιφορτηγό 47 6-3-2001

Ημιφορτηγό ΚΗO 
6998

MAZDA 

(Β 2500)
Ημιφορτηγό 17 6-4-1999

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 
7463

MAZDA

(Β 2500)
Ημιφορτηγό 17 6-3-2001

Ημιφορτηγό ΚΗΥ 
7460

MAZDA

(Β 2500)
Ημιφορτηγό μη 
ανατρεπόμενο 17 12-10-2000

Λεωφορείο ΚΗΥ 
7453 FIAT IVECO Λεωφορείο 35 6-7-1999

Λεωφορείο ΚΗΥ 
7454 FIAT IVECO Λεωφορείο 35 6-7-1999

Πλυστικό όχημα 
κάδων  ΜΕ 
119708

MAN

(TGL 12180)
Πλυστικό όχημα 

κάδων 180 2-12-2010

Μηχάνημα ΜΕ 
143589 MITSUBISHI Καλαθοφόρο 180 8-2-2010

Σάρωθρο  ME 
140401 KARCHER σάρωθρο 49 24-2-2020

Σάρωθρο  ME 
97925

BROOM 

(ECOTE 2000)
σάρωθρο 65 11-3-2008

Σάρωθρο ΜΕ 
90090 AMBIENTE πολυμηχάνημα 102 29-5-2007

Βυτιοφόρο όχημα MERCEDES Βυτιοφόρο όχημα 57 16-7-1992
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Αριθμός 
Κυκλοφορίας

ή αρ. πλαισίου
Τύπος Μάρκα

Κατηγορία 
οχήματος

 

Φορολογική 
Ισχύς

Πραγμ.ισχύς(ΗΡ)

Έτος 1ης 
κυκλοφορίας

(υδροφόρα) ΚΗΟ 
6901

16.19 (υδροφόρα)

Μηχάνημα ΜΕ 
40353 KUMATSU Μηχάνημα 97 6-7-1999

Μηχάνημα ΜΕ 
102677

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΜΒΙΕΝΤΕ(ΦΟΡΤΩΤΗΣ) Πολυμηχάνημα 102 11-3-2008

Μηχάνημα ΜΕ 
109175

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΜΒΙΕΝΤΕ 

(AΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ)
Πολυμηχάνημα 102 29-2-2009

Μηχάνημα ΜΕ 
46094 JCB Πολυμηχάνημα 75 11-3-2008

ΑΜ 58427 
Τρακτέρ με 
καταστροφέα 
χόρτων

JOHN DEER 340/4WD
Τρακτέρ με 

καταστροφέα 
χόρτων

89 3-6-2013

Mηχάνημα ΜΕ 
140402 JCB Μηχάνημα 110 24-02-2020

Μηχάνημα ΜΕ 
122595 LIUGONG Μηχάνημα 196 20-10-2012

 

ΚΗΥ 7492
TZIΠ ΤOYOTA RAV TZIΠ ΤOYOTA 14 15-9-2003

ΚΗΥ 7514 SEAT Επιβατικό 11 4-6-2008

ΚΗΥ 7552 NISSAN Επιβατικό 11 9-11-2015

ΚΗΥ  7564
SEAT IBIZA Eπιβατικό 11 2-12-2020

2. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Οι ανωτέρω εργασίες και η προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών , όπως έχουν 
προσδιοριστεί και προϋπολογιστεί, προσδιορίζεται αναλυτικότερα σε διακριτά τμήματα, ως εξής :

Α/Α        ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΕΝΔ.ΣΥΝΟΛ
Ο ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ (€)

 Α        ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
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20.6263.01 440,00 105,60 545,60Α-1 Συντήρηση & 
επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
(Ηλεκτρολογικές 
εργασίες )

Συντήρηση & 
Επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

(Ηλεκτρολογικές εργασίες 
)  

20.6671 3.257,67 781,84 4.039,51

20.6264.02 420,00 100,80 520,80Α-2 Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6672 628,38 150,81 779,19

20.6263.01 1.330,00 319,20 1.649,20Α-3 Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

 

Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων  
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6672 250,00 60,00 310,00,

20.6263.01 1.000,00 240,00 1.240,00Α-4 Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων 

Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων

20.6671 5.312,70 1.275,04 6.569,74

20.6263.01 800,00 192,00 992,00Α-5 Μηχανουργείο ΙΧ-
Αγροτικά οχήματα 

Μηχανουργείο ΙΧ-
Αγροτικά οχήματα

20.6671 1.438,00 345,12 1.783,12

20.6263.01

1.585,00 380,40 1.965,40Α-6 Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών 

Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών

20.6671

8.412,45 2.018,98 10.431,43

20.6264.02 1.190,00 285,60 1.475,60Α-7 Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB 

Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB

20.6672 2.003,29 480,78 2.484,07

20.6263.01 400,00 96,00 496,00Α-8 Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

20.6671 2.561,00 614,64 3.175,64

20.6264.02 600,00 144,00 744,00Α-9 Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 

Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 20.6672 1.365,88 327,81 1.693,69
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Α-10 Μηχανουργείο 
Φορτωτές 

Μηχανουργείο 
Φορτωτές 20.6264.01

3.221,20 773,08 3.994,28

Β      ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Β-1 Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

20.6674 887,09 212,90 1.099,99

Β-2 Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων 

Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων

20.6674 7.056,45 1.693,54 8.749,99

Β-3 Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου 

Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου

20.6674 1.209,67 290,32 1.499,99

    Γ

    

          ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 

Γ-1 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών

20.6263.02 306,45 73,54 379,99

Γ-2 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων

20.6263.02 2.419,35 580,64 2.999,99

                                                    ΣΥΝΟΛΑ 

Γενικά :Οι εργασίες και τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται ενδεικτικά για τους εξής λόγους: 

α) γιατί δεν μπορούν να προσδιοριστούν εξ' αρχής οι πραγματικές ετήσιες ανάγκες σε επισκευές και 
ενδεχομένως σε ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που θα προκύψουν και 

β) η προμήθεια μεγάλης, έστω και κατ' εκτίμηση ποσότητας ανταλλακτικών (δεδομένου του μεγάλου 
σχετικά στόλου του Δήμου), προκειμένου να δημιουργηθεί απόθεμα για τυχόν μελλοντική χρήση, θα 
επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Δήμου αδικαιολόγητα λόγω, αφενός μεν της άμεσης απαίτησης 
αποπληρωμής της σχετικής δαπάνης προμήθειας με την ολοκλήρωση και παραλαβή της από το Δήμο και 
αφετέρου δε, λόγω του γεγονότος της ύπαρξης πιθανότητας μη χρησιμοποίησης κάποιων εξ' αυτών κατά 
είδος ή κατά ποσότητα, γ) ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  δεν διαθέτει χώρους αποθήκευσης για 
φύλαξη μεγάλων ποσοτήτων ανταλλακτικών. Αντίθετα, προϋπολογίζεται αναλυτικά η προμήθεια των 
ελαστικών που πρέπει –βάσει προγραμματισμού για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα - να 
αντικατασταθούν με νέα . Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των 
κατασκευαστών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. Οι ανάδοχοι που θα προκύψουν θα πρέπει να 
εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα των ανταλλακτικών –ελαστικών, ή/και της εργασίας τους, η δε χρονική 
εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση 
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άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν 
παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. Οι ενδεικτικές εργασίες, τα 
ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα και τα ελαστικά αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή – Πίνακας 
οχημάτων / μηχανημάτων της παρούσας . 

Ομάδα Α “Εργασίες” : Ο ανάδοχος που θα προκύψει είναι υποχρεωμένος να έχει οργανωμένο συνεργείο 
αυτοκινήτων και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Για τα συνεργεία αυτοκινήτων, 
στην παρ. 13.2.2 Εγκ. ΚΦΑΣ 3/92 (ΠΔ 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. ανεξαρτήτων της αξίας των χρησιμοποιηθέντων 
ανταλλακτικών ή υλικών, γατί 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». 

Συνεπώς, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, στην περίπτωση που η 
προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, 
αν απαιτείται επί του Τιμολογίου, κατά τα οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου και σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Ομάδα Β “Προμήθειες” : Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά, αναλώσιμα, ελαστικά θα είναι άριστης 
ποιότητας, γνήσια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, σύμφωνα με τα απαιτούμενα 
των προδιαγραφών που αναφέρονται στο κάθε όχημα ή μηχάνημα. Επιπλέον αν τα είδη αποδειχθούν από 
τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω 
υποβαθμισμένης ποιότητας κατά την εκτίμηση της. Επίσης μπορεί να ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, ο οποίος 
θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται κατά 
περίπτωση είτε στο Γραφείο κίνησης του Δήμου, είτε θα τοποθετούνται στο όχημα με ευθύνη του 
αναδόχου. Στην περίπτωση που το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου μας δύναται να εκτελέσει τις εργασίες 
τοποθέτησης ανταλλακτικών, αναλωσίμων, τότε θα εκτελείται η σχετική προμήθεια των απαραίτητων 
ειδών και την τοποθέτηση τους θα αναλαμβάνει το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου μας με παροχή 
τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-τεχνογνωσία) από τον ανάδοχο. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
αναγράφεται στα επισυναπτόμενα έγγραφα (Εντολή Επισκευής οχήματος , τεχνική έκθεση και 
συναφθείσα σύμβαση) . Η προσφορά θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια ή 
εφάμιλλης ποιότητας με αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος. Ο προμηθευτής θα 
καταθέσει τον τελευταίο επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα κατά περίπτωση, για τα τμήματα για τα οποία προσφέρει. Για τα 
ανταλλακτικά/ελαστικά και αναλώσιμα το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιμή του κατατεθέντα 
τιμοκαταλόγου, το οποίο θα είναι αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και εγγυήσεις , όταν απαιτηθούν 
από την Υπηρεσία , η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά 
και αναλώσιμα που προορίζονται για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας. Μπορούν να είναι γνήσια των εργοστασίων κατασκευής του κάθε οχήματος και 
μηχανήματος έργου ή εφάμιλλης ποιότητας. Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 
ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές 
και διαδικασίες που καθορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής οχήματος – μηχανήματος έργου και 
κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής. Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε 
επιχείρηση, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια 
ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του οχήματος – μηχανήματος έργου 
από τον κατασκευαστή. Θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και εγγυήσεις και θα συνοδεύονται 
με τα αναγκαία πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ όταν και όποτε απαιτηθούν από την 
Υπηρεσία. Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους θα αναφέρεται 
υποχρεωτικά η μάρκα των προσφερόμενων ανταλλακτικών, αναλωσίμων και ελαστικών . Τρόπος 
εκτέλεσης : Η κάθε προμήθεια ανταλλακτικών/ελαστικών , βλάβη ή εργασία επισκευής τεκμηριώνεται από 
το Γραφείο Κίνησης, και την Επιτροπή Συντήρησης της ΥΑ 3373/390/20.3.75, πραγματοποιείται έρευνα 
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αγοράς, κοστολογείται η δαπάνη, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται το 
αντίστοιχο είδος. Σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Συντήρησης 
παραλαμβάνει από τον ανάδοχο Έκθεση Διάγνωσης της βλάβης με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών, 
αποφασίζει την ανάθεση και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. Επομένως, στον 
παρόντα διαγωνισμό, οι προϋπολογισμένες προμήθειες ειδών/ επισκευές που πραγματοποιεί ο ανάδοχος, 
ελέγχονται και θα εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την 
τιμολόγηση και την παραλαβή τους.

3. Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν – Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν .

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά επί του προσδιοριζόμενου ενδεικτικού συνόλου 
έκαστου τμήματος, για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή το σύνολο των Τμημάτων (σύνολο ενδεικτικού 
προϋπολογισμού) , όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα .Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 
επισκεφτούν το συνεργείο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και σε συνεννόηση με τους υπαλλήλους 
του αρμόδιου τμήματος, να εξετάσουν τα οχήματα και μηχανήματα έργου για τα οποία θα δώσουν 
προσφορά. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Συνεπώς οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο «Τεχνική προσφορά» τα 
προσδιοριζόμενα στην «2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» .

Εργασίες :Η Τεχνική Προσφορά για τις Υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη 
Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται :

1. Το είδος της νόμιμης δραστηριότητας του να προσδιορίζεται σχετικά με την προσφερόμενη υπηρεσία . 

2. Παρέχει την εγγύηση του για την ποιότητα των παρεχομένων εργασιών/υπηρεσιών για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών . Ως μέση ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, 
συντήρησης ή τοποθέτησης ανταλλακτικών ορίζεται το ποσό των 30€/ώρα. Ως ωριαία αποζημίωση 
ορίζεται η πραγματική ώρα απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούμενη εργασία. Για τις εργασίες 
επισκευής το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται επί της ωριαίας αποζημίωσης για πάσης φύσεως εργασίες 
επισκευών, ήτοι 30,00 € /ώρα.

Προμήθειες :Η Τεχνική Προσφορά για τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να συνοδεύεται από 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται :

1. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι γνήσια ή εφάμιλλης ποιότητας με αυτά που προτείνει ο 
κατασκευαστής του οχήματος , αναφέροντας τη μάρκα των προσφερόμενων ανταλλακτικών, υλικών.

2. Σε περίπτωση που είναι μειοδότης θα καταθέσει τον τελευταίο επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 
του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου ή εισαγωγέα κατά περίπτωση για τα τμήματα που 
ενδιαφέρεται. 

3. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την σήμανση CE. 

4. Παρέχει την εγγύηση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα για την ποιότητα των ανταλλακτικών για χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Για τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα, το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην 
τιμή του τελευταίου επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του κατασκευαστή ή του επίσημου 
αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα κατά περίπτωση.

Ειδικότερα για το Τμήμα : Ελαστικά οχημάτων/μηχανημάτων έργου , θα δίδεται η προσφερόμενη τιμή για 
κάθε αναφερόμενο είδος ελαστικού οχήματος/ μηχανήματος, με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται 
στην παρούσα . 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

4.1. ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι εργασίες περιγράφονται ενδεικτικά γιατί δεν μπορούν να προσδιοριστούν εξ' αρχής οι πραγματικές 
ετήσιες ανάγκες σε επισκευές . Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.
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OXHMA ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ

  

ΚΗΥ 7541

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ. 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ  
ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΩ 
ΦΟΡΕΙΟΥ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΜΠΡΑΤΣΩΝ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΝΤΙΖΩΝ 
ΚΛΙΣΗΣ 85,00 € 1 85,00 € 20,40 € 105,40 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ 
ΒΑΣΕΩΝ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΠΙΕΣΗΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΕΤΕΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €
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ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΚΑΜΕΡΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 Ανιχνευτής PRDL-18 40 1 40,00 € 9,60 € 49,60 €

 Προξύνιτη PRDCM - 18 50 2 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 Καλώδιο PRDCM - 18 20 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΩΝ 
ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΩΝ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

ΚΗΟ 6901
Τοποθέτηση φάρων και 
μπαταριών 60,00 € 1 60,00 € 14,40 € 74,40 €

ΚΗΥ 7454

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ - ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

50 1 
50,00 € 12,00 € 62,00 €

ΚΗΥ 7474
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΑΝΟΥ ΠΙΣΩ 10,00 € 1 10,00 € 2,40 € 12,40 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΑΣ 
ΚΟΡΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ & 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

50,00 €
1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 20,00 € 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

50,00 €
1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20,00 € 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ 
ΒΙΝΤΙΛΑΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΛΑΔΙΟΥ

20,00 €
1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΜΙΖΑΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

ΚΗΥ 7514 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

ΚΗΥ 7460 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €
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ΛΑΔΙΟΥ

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 40,00 € 1 40,00 € 9,60 € 49,60 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

ΚΗΥ 7463 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20,00 € 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ 
ΔΥΝΑΜΟΥ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 60,00 € 1 60,00 € 14,40 € 74,40 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 60,00 € 1 60,00 € 14,40 € 74,40 €

ΚΗΥ 7464
ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ 
ΔΥΝΑΜΟΥ 70,00 € 1 70,00 € 16,80 € 86,80 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 70,00 € 1 70,00 € 16,80 € 86,80 €

ΚΗΥ 7514 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 40,00 € 1 40,00 € 9,60 € 49,60 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

ΚΗΥ 7474

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ  ΔΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΩ 
& ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΣΗΣ 
ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΥΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗ 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΣ  ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΛΕΒΙΕ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΕΤ Α/Γ ΑΛΛΑΓΗ 

500 1,00 €

500,00 €
120,00 

€ 620,00 €
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ΒΑΛΒΙΔΑΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ  ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 1 50 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΤΟΡΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1 20 20,00 € 4,80 € 24,80 €

ΚΗΥ 7520
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΤΡΑ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

ΚΗΥ 7540

Εξαγωγή ψυγείο 
intercooler αλλαγή 
αυτού - εξαγωγή 
καπάκια - ελεγχος 
βαλβίδων και οστηρίων 
- εξαγωγή τσσα΄ρων 
τροχών - αλλαγή 
τακακιών

300,00 €

1 300,00 € 72,00 € 372,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150,00 € 1 150,00 € 36,00 € 186,00 €

 Ζυγοστάθμιση 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

ΚΗΥ 7465

Επισκευή καλωδίων και 
βαλβίδων 
υπερκατασκκευής 250,00 € 1 250,00 € 60,00 € 310,00 €

ΚΗΥ 7505
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

ΚΗΥ 7506

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 150,00 € 1 150,00 € 36,00 € 186,00 €

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΑΣΜΑΝ 150,00 € 1 150,00 € 36,00 € 186,00 €

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ 
ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

100,00 €
1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

ΚΗΥ 7519 Επισκευή μαχαιριού 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

      6.218,60 €
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 Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων-
μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη : 
• Το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων (Γραφείο Κίνησης) θα εκδίδει 
«Δελτίο ή Εντολή Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει 
περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής και θα 
το προωθεί στο Δημοτικό Συνεργείο. Το Δημοτικό Συνεργείο, εκδίδει «Δελτίο 
Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου», και κατόπιν αιτιολογημένης 
βεβαίωσης ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολο τις συγκεκριμένες 
εργασίες συντήρησης και επισκευής, αυτές πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό 
συνεργείο με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, 
συντηρήσεως - επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών και επισώστρων). Η αρμόδια 
επιτροπή (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, συντηρήσεως - επισκευής 
αυτοκινήτων ελαστικών και επισώστρων), προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής 
Επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για 
την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του αυτοκινήτου.

 
• Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη 
του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής αυτοκινήτου» από την 
υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του 
οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων 
εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

 
• Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και 
Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που 
απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα 
εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

• Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια 
επιτροπή με τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την 
επισκευή ή συντήρηση. 

• Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής 
του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να 
αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόμενου 
48ώρου εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η 
επισκευή γίνεται άμεσα με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η 
βλάβη είναι μεγάλη να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την 
συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

 
Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως 
άνω εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών συνοδεύοντας το 
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται 
φωτοαντίγραφο τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων 
ανταλλακτικών. 

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα 
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διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 
1. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :

 
• έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή 
του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, 
να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την 
καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι 
προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η 
σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού 
του. 
• διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, 
είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 
• δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το 
χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων 
εξερχομένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη 
φορολογική νομοθεσία. 
• δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του 
Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον 
πάροχο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να 
καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της 
βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην 
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 

2. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται 
στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο πάροχος είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η 
παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να    αγοράσει 
τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το 
ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον 
λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
3. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και 
παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα 
αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων. 
4. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 
5. Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς 
και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους 
επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα. Αν ο διαγωνιζόμενος 
κρίνει ότι δεν καλύπτεται από τους συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας για τις εργασίες 
και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν μπορεί να καταθέσει κατά την κρίση του επιπλέον 
τιμοκαταλόγους αποκλειστικά και μόνο για εργασίες και ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους 
τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας. 

6. Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η 
περιγραφή του είδους, η οποία θα να είναι ταυτόσημη με αυτήν του καταλόγου που προσκομίστηκε στην 
διαγωνιστική διαδικασία.

 
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο 
συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ορίων 
του Νομού Αιτ/νίας.                                               
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                                                    ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι προαναφερόμενες βασικές ομάδες και είδη επισκευών, δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους 
επισκευής, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των 
οχημάτων. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά μπορεί να προκύψουν και 
δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια 
χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις 
υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες .

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

     ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Πλάνισμα καπακιού 

3h 4h 4h

Aλλαγή κουζινέτων 
εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

1h 2h 2h

Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 4h

Πλάνισμα κορμού 
κινητήρα

3h 4h 4h

Ρύθμιση βαλβίδων 1h 2h 2h

Επισκευή μηχανισμού 
κίνησης βαλβίδων 

1h 2h 2h

Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h

Έλεγχος -επισκευή 
αντλίας καυσίμου 

3h 4h 4h

Καθαρισμός 
ακροφύσεων ψεκασμού 

2h 3h 3h

Επισκευή υπερσυμπιεστή 3h 3h 3h

Αλλαγή φίλτρων λαδιού 
αέρα πετρελαίου 

1/2h 1/2h 1/2h

SERVICE 
πετρελαιοκινητήρων 
:αλλαγή λαδιών κινητήρα 
,αλλαγή φίλτρων 
(λαδιούαέρα ,πετρελαίου 
,καμπίνας ,τιμονιού ) 
έλεγχος βαλβολίνων 
,σασμάν ,διαφορικό 
,έλεγχος εμπρόσθιου 
συστήματος ,έλεγχος 
ιμάντων  

3h 3h 3h

Έλεγχος καυσαερίων 2h 3h 3h

SERVICE 
βενζινοκινητήρων 

3h - 3h
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:αλλαγή λαδιών κινητήρα 
,αλλαγή φίλτρων 
(λαδιούαέρα ,πετρελαίου 
,καμπίνας ,τιμονιού ) 
έλεγχος βαλβολίνων 
,σασμάν ,διαφορικό 
,έλεγχος εμπρόσθιου 
συστήματος ,έλεγχος 
ιμάντων  

Εξαγωγή ψυγείου νερού 
και επανατοποθέτηση 

2h 3h 4h

Επισκευή ψυγείου 3h 5h 4h

Αλλαγή ιμάντα 1h 1h 1h

Αντικατάσταση κολλάρου 
νερού 

1h 1h 1h

Εξαγωγή θερμοστατών 
αλλαγή αυτών 

1h 1h 1h

                                     Επισκευή & συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων 

Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 3h

Αλλαγή συχγρονιζέ 2h 3h 4h

Αλλαγή ρουλεμάν 2h 3h 3h

Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 2h

Φλάντζες τσιμούχες - 3h 3h

Πρωτεύεων άξονας 
κομπλέ 

4h 4h 4h

Σταυροί ταχυτήτων 3h 3h 5h

Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h

Επισκευή & συντήρηση συμπλέκτη

Επισκευή άνω τρόμπας 
συμπλέκτη 

2h 3h 3h

Επισκευή κάτω  τρόμπας 
συμπλέκτη αλλαγή σετ 
δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

2h 2h 2h

Αντικατάσταση ζεύγη 
φερμουίτ  

2h 4h 4h

Επισκευή δίσκου 2h 3h 3h

Επισκευή πλατώ 3h 3h 3h

Αλλαγή φισούνας 3h 4h 4h
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                                     Eπισκευή & συντήρηση  εμπρόσθιου συστήματος 

Ακραξώνιο 2h 3h 3h

Πείρος ακραξωνίου 2h 2h 2h

Ρουλεμάν -τσιμούχες 
μουαγιέ ,ροδέλες 
μεταλλικές  

4h 4h 4h

Αλλαγή ακρόμπαρα 
μικρής μεγάλης μπάρας 

2h 3h 3h

Έλεγχος -επισκευή 
μηχανισμού διεύθυνσης 
(μηχανικός ) 

2h 2h 2h

Αντικατάσταση αντλίας 
τιμονιού 

3h 3h 3h

Έλεγχος μαρκούτσια 
πιέσεως 

2h 3h 2h

                                          Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστή 

Στρόφαλος 
,ρουλεμάν,ελατήρια  
κοφλέρ (σετ) ,δακτυλίδια 
,σετ ελατήρια 

3h 3h 3h

Αντικατάσταση σκάστρα 
κόφλερ

2h 3h 4h

Σετ φλάντζες 
κοφλερκεφαλής 

1h 2h 2h

                                              Επισκευή & συντήρηση διαφορικού 

Επισκευή -αντικατάσταση 
πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

3h 3h 3h

Επισκευή -αντικατάσταση 
μειωτήρων -ημιαξονίων 

2h 3h 3h

Φλάντζες τσιμούχες 2h 2h 2h

                                       Επισκευή και συντήρηση καμπίνας -οχήματος 

Αντικατάσταση 
αμορτισέρ κουβουκλίου 

2h 2h 3h

Αντικατάσταση 
ταπετσαρίας θυρών και 
πίσω μέρους καμπίνας 

2h 2h 2h

Αντικατάσταση  
πατώματος καμπίνας 

2h 3h 3h
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Αλλαγή αφρολέξ 
,τελάρων ,ελατηρίων και 
ταπετσαρίας 

1h 2h 2h

Επισκευή μηχανισμού 
βάσης καθίσματος 

2h 2h 2h

Αντικατάσταση 
εμπρόσθιου υαλοπίνακα 
επισκευή αρθρώσεων 
θυρών 

2h 2h 2h

Αντικατάσταση 
μηχανισμών ανύψωσης 
παραθύρων 
αντικατάσταση 
μηχανισμού ασφάλισης 
θυρών 

1h 1h 1h

Τσιμούχες 
στεγανοποίηση 

1h 1h 1h

                                          Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων 

Αλλαγή καζανάκι 
εξάτμισης 

2h 2h 2h

Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης 2h 3h 4h

                                                        Eργασίες φανοποιίας -βαφής 

Αντικατάσταση   
καθρέπτη με μπράτσο 

1/2h 1/2h 1/2h

Αντικατάσταση ντίζας και 
χειρολαβής πόρτας 

1h 1h 1h

Αντικατάσταση 
καθίσματος οδηγού 

1h 1h 1h

Αλλαγή κολλητού 
παρμπρίζ επιβατικού 

1h - -

Αλλαγή κολλητού 
παρμπρίζ μηχανήματος 
έργου 

- - 1h

Αλλαγή λάστιχο 
επιβατικού 

1h - -

Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h -

Αλλαγή σκαλοπατιού  
καμπίνας 

1h 1/2h 1/2h

Αλλαγή γρύλου 1h 1h 1 1/2h

Βαφή φτερών 2h 3h 3h
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (ταχύτητας οχήματος)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 3h

Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1h

Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 
ταχογράφου 

4h

επισκευή χιλιομετρητή 3h

Σφράγισμα -πιστοποιητικά ταχογράφου 1h

Έλεγχος  ταχύτητας & οδόμετρου ψηφιακού 
ταχογράφου με ΗΤC

1h

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ (Οργάνων τροφοδοσίας οχήματος)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Συντήρηση -επισκευή αντλιών μπεκ 2h

Έλεγχος καυσαερίων 1h

Έλεγχος  τροφοδοσίας 4h

Επισκευή αντλίας πετρελαίου 3h

Εξαγωγή -επισκευή μπέκ 1h

Αλλαγή ρεγουλατόρου 1h

Έλεγχος ρεγουλατόρου 1h

Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 3h

Αλλαγή ρύθμισης 2h

Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ 2h

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ (Ηλεκτρικών μερών )

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Γενική επισκευή μίζας 3h

Αλλαγή μίζας 1h

Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό -
αυτόματου  

2h

Αλλαγή δυναμό 3h

Έλεγχος & επισκευή φωτισμού 1h

Αλλαγή φαναριών 1h

Έλεγχος & επισκευή μίζας 2h
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Έλεγχος & επισκευή δυναμό 3h

Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 3h

Έλεγχος & επισκευή φάρων 2h

OXHMA ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ

  

ΚΗΥ 7541

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ. 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ  
ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΩ 
ΦΟΡΕΙΟΥ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 
ΜΠΡΑΤΣΩΝ 90,00 € 1 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΝΤΙΖΩΝ 
ΚΛΙΣΗΣ 85,00 € 1 85,00 € 20,40 € 105,40 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ 
ΒΑΣΕΩΝ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΠΙΕΣΗΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €
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ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΚΕΤΕΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΚΑΜΕΡΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 Ανιχνευτής PRDL-18 40 1 40,00 € 9,60 € 49,60 €

 Προξύνιτη PRDCM - 18 50 2 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 Καλώδιο PRDCM - 18 20 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΙΟΥ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΡΩΝ 
ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΩΝ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 100,00 € 1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

ΚΗΟ 6901
Τοποθέτηση φάρων και 
μπαταριών 60,00 € 1 60,00 € 14,40 € 74,40 €

ΚΗΥ 7454

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ - ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

50 1 
50,00 € 12,00 € 62,00 €

ΚΗΥ 7474
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΑΝΟΥ ΠΙΣΩ 10,00 € 1 10,00 € 2,40 € 12,40 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΑΣ 
ΚΟΡΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ & 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

50,00 €
1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 20,00 € 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

50,00 €
1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20,00 € 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ 
ΒΙΝΤΙΛΑΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΛΑΔΙΟΥ

20,00 €
1 20,00 € 4,80 € 24,80 €
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
ΜΙΖΑΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

ΚΗΥ 7514 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

ΚΗΥ 7460 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 40,00 € 1 40,00 € 9,60 € 49,60 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

ΚΗΥ 7463 ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20,00 € 1 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ 
ΔΥΝΑΜΟΥ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 60,00 € 1 60,00 € 14,40 € 74,40 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 60,00 € 1 60,00 € 14,40 € 74,40 €

ΚΗΥ 7464
ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ 
ΔΥΝΑΜΟΥ 70,00 € 1 70,00 € 16,80 € 86,80 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 70,00 € 1 70,00 € 16,80 € 86,80 €

ΚΗΥ 7514 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΖΙ 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 40,00 € 1 40,00 € 9,60 € 49,60 €

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €
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ΚΗΥ 7474

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ  ΔΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ 
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΩ 
& ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΑΣΗΣ 
ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΥΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗ 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΣ  ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΛΕΒΙΕ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΕΤ Α/Γ ΑΛΛΑΓΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ  ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

500 1,00 €

500,00 €
120,00 

€ 620,00 €

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 1 50 50,00 € 12,00 € 62,00 €

 
ΤΟΡΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 1 20 20,00 € 4,80 € 24,80 €

ΚΗΥ 7520
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΧΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΩΝ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΤΡΑ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 25,00 € 1 25,00 € 6,00 € 31,00 €

ΚΗΥ 7540

Εξαγωγή ψυγείο 
intercooler αλλαγή 
αυτού - εξαγωγή 
καπάκια - ελεγχος 
βαλβίδων και οστηρίων 
- εξαγωγή τσσα΄ρων 
τροχών - αλλαγή 
τακακιών

300,00 €

1 300,00 € 72,00 € 372,00 €

 
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150,00 € 1 150,00 € 36,00 € 186,00 €

 Ζυγοστάθμιση 30,00 € 1 30,00 € 7,20 € 37,20 €

ΚΗΥ 7465

Επισκευή καλωδίων και 
βαλβίδων 
υπερκατασκκευής 250,00 € 1 250,00 € 60,00 € 310,00 €

ΚΗΥ 7505
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 80,00 € 1 80,00 € 19,20 € 99,20 €

ΚΗΥ 7506

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 150,00 € 1 150,00 € 36,00 € 186,00 €

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 150,00 € 1 150,00 € 36,00 € 186,00 €
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ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΑΣΜΑΝ

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ 
ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

100,00 €
1 100,00 € 24,00 € 124,00 €

ΚΗΥ 7519 Επισκευή μαχαιριού 50,00 € 1 50,00 € 12,00 € 62,00 €

      6.218,60 €

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΧ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ επαναλήψεις τιμή τελική τιμή

ΜΑΣΟΝ Νο 1 - Νο 4 4 15 60

ΜΑΣΟΝ Νο 5 - Νο 10 3 30 90

 ΚΟΡΔΟΝΙ ΨΙΛΟ 3 20 60

ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΟΝΤΡΟ 3 30 90

  
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 300

  ΦΠΑ (24%) 72

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 372

                               ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ επαναλήψεις τιμή τελική τιμή

ΜΑΣΟΝ Νο 5 - Νο 
8 20 30 600

 ΚΟΡΔΟΝΙ ΨΙΛΟ 20 20 400

ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΟΝΤΡΟ 24 30 720

  
ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 1720

  ΦΠΑ (24%) 412,8

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 2132,8
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Τα παρακάτω αναφερόμενα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά αφού δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν εκ 
των προτέρων οι ανάγκες για κάθε όχημα/μηχάνημα/δίκυκλο. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει 
να είναι πλήρως συμβατά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για κάθε όχημα / μηχάνημα  :

OXHMA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ

  

ΚΗΥ 7541 ΠΛΑΚΕΤΑ 1 841,44 € 841,44 €
201,95 

€ 1.043,39 €

 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 193,60 € 193,60 € 46,46 € 240,06 €

 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 704,00 € 704,00 €

168,96 
€ 872,96 €

 
ΛΑΜΠΑ TRIFA  24V 
70W 1 8,96 € 8,96 € 2,15 € 11,11 €

 ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΕ 1 698,57 € 698,57 €
167,66 

€ 866,22 €

 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ GE 80-2RS 
(ΓΟΝΑΤΟ) 1 114,80 € 114,80 € 27,55 € 142,35 €

 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ GE 50-2RS 
(ΓΟΝΑΤΟ) 2 66,38 € 132,75 € 31,86 € 164,61 €

 
TAKAKI ΓΛΙΣΤΡΑΣ 
ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 4 136,80 € 547,20 €

131,33 
€ 678,53 €

 
ΓΛΙΣΤΡΑ ΦΟΡΕΙΟΥ 
ΠΡΕΣΣΑΣ ΚΟΜΠΛΕ 2 574,55 € 1.149,10 

€
275,78 

€ 1.424,89 €

 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ GE 30-
2RS(ΓΟΝΑΤΟ) 6 37,68 € 226,08 € 54,26 € 280,34 €

 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ 40x50x60 2 77,60 € 155,20 € 37,25 € 192,45 €

 
ΒΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 2 64,58 € 129,15 € 31,00 € 160,15 €

 ΒΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ 2 200,00 € 400,00 € 96,00 € 496,00 €

 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 2 262,48 € 524,96 €
125,99 

€ 650,95 €

 
ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΡΗS20 
ΘΗΛ 1 28,80 € 28,80 € 6,91 € 35,71 €

 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣ.ΕΛ.462-
6 2,9 10,22 € 29,63 € 7,11 € 36,74 €

 
ΡΑΚΟΡ ΚΥΑΘ ΠΡ/ΣΤΑ 
3/8 RIT 2 4,48 € 8,96 € 2,15 € 11,11 €
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ΡΑΚΟΡ ΚΥΑΘ  45o 3/8-
3/8 2 3,23 € 6,46 € 1,55 € 8,02 €

 
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΟΡΤΑΣ 2 32,00 € 64,00 € 15,36 € 79,36 €

 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΑΛΟ 6 35,20 € 211,20 € 50,69 € 261,89 €

 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2 ΧΙΛ 1 2,88 € 2,88 € 0,69 € 3,57 €

 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ 4 
ΧΙΛ.HARDOX 134 5,82 € 780,42 €

187,30 
€ 967,72 €

 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 6 ΧΙΛ 173 2,88 € 498,24 €
119,58 

€ 617,82 €

 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 8 ΧΙΛ 49 2,88 € 141,12 € 33,87 € 174,99 €

 
ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
φ55Χ100 2 64,00 € 128,00 € 30,72 € 158,72 €

 
ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
φ80Χ100 2 64,00 € 128,00 € 30,72 € 158,72 €

 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 90-133 1 360,00 € 360,00 € 86,40 € 446,40 €

 

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ PROX DET 
FORME SN=10MM NC 
PNP

2 99,46 €
198,93 € 47,74 € 246,67 €

ΚΗΟ 6901 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140 ΑΗ 2 181,45 € 362,90 € 87,10 € 450,00 €

 ΛΑΜΠΑ 24 4 7,25 € 29,00 € 6,96 € 35,96 €

 ΦΑΡΟΣ 24 V 2 36,29 € 72,58 € 17,42 € 90,00 €

 ΛΑΜΠΑ Η1 24V 4 4,03 € 16,12 € 3,87 € 19,99 €

ΚΗΥ 7453 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 180 ΑΗ 2 217,74 € 435,48 €
104,52 

€ 540,00 €

ΚΗΥ7454 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 1 374,60 € 374,60 € 89,90 € 464,50 €

ΚΗΥ 7474
ΤΑΠΑ ΚΟΡΜΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 1 5,64 € 5,64 € 1,35 € 6,99 €

 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 110 ΑΗ 1 175,80 € 175,80 € 42,19 € 217,99 €

 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 50 8,06 € 403,00 € 96,72 € 499,72 €

 ΦΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 2 36,29 € 72,58 € 17,42 € 90,00 €

 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΑ/ΦΛΑΣ 1 103,22 € 103,22 € 24,77 € 127,99 €

 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 15 2,90 € 43,50 € 10,44 € 53,94 €

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΕ 
ΤΡΟΧΑΛΙΑ 1 315,12 € 315,12 € 75,63 € 390,75 €

 ΛΑΔΙ ΕΝΕΟΣ 8 11,20 € 89,60 € 21,50 € 111,10 €

 ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 2 177,41 € 354,82 € 85,16 € 439,98 €

 ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 1 18,54 € 18,54 € 4,45 € 22,99 €

 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 2 68,80 € 137,60 € 33,02 € 170,62 €

ΚΗΥ 7514 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 96,78 € 96,78 € 23,23 € 120,01 €

 ΠΗΝΙΑ ΜΙΖΑΣ 1 67,74 € 67,74 € 16,26 € 84,00 €
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ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΙΖΑΣ 1 36,30 € 36,30 € 8,71 € 45,01 €

 ΛΑΜΠΑ 12 V 2 12,09 € 24,18 € 5,80 € 29,98 €

 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΖΑΣ 2 11,29 € 22,58 € 5,42 € 28,00 €

ΚΗΥ 7460 ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 135,00 € 135,00 € 32,40 € 167,40 €

 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 70,00 € 70,00 € 16,80 € 86,80 €

 ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟΥ 1 25,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 100,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 45,00 € 45,00 € 10,80 € 55,80 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 8,00 € 8,00 € 1,92 € 9,92 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 20,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 ΦΙΛΤΡΟ  ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 15,00 € 15,00 € 3,60 € 18,60 €

ΚΗΥ 7463 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 45,00 € 45,00 € 10,80 € 55,80 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 8,00 € 8,00 € 1,92 € 9,92 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 20,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 ΜΠΟΥΖΙ 4 6,00 € 24,00 € 5,76 € 29,76 €

 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1 85,00 € 85,00 € 20,40 € 105,40 €

 MOΝΑΔΑ ABS 1 250,00 € 250,00 € 60,00 € 310,00 €

ΚΗΥ 7464 ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟΥ 1 25,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 100,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 45,00 € 45,00 € 10,80 € 55,80 €

ΚΗΥ 7514 ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 135,00 € 135,00 € 32,40 € 167,40 €

 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 70,00 € 70,00 € 16,80 € 86,80 €

 ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟΥ 1 25,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 100,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 45,00 € 45,00 € 10,80 € 55,80 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 8,00 € 8,00 € 1,92 € 9,92 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 20,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 ΦΙΛΤΡΟ  ΚΑΜΠΙΝΑΣ 1 15,00 € 15,00 € 3,60 € 18,60 €

ΚΗΥ 7474 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΛΑΔΙΟΥ 1 30,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 €

 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ TECTOR 1 34,00 € 34,00 € 8,16 € 42,16 €

 ΦΛΑΣ ΠΛΑΙΝΟ  ΚΟΜΠΛΕ 2 19,31 € 38,62 € 9,27 € 47,89 €

 
ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 1 89,00 € 89,00 € 21,36 € 110,36 €

 ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1 89,95 € 89,95 € 21,59 € 111,54 €

 ΣΕΤ ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ 1 46,48 € 46,48 € 11,16 € 57,64 €

 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΕΒΙΕ 1 33,25 € 33,25 € 7,98 € 41,23 €

 ΙΜΑΝΤΑΣ 1 25,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 1 17,00 € 17,00 € 4,08 € 21,08 €
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 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤ.08Χ1.0 1 4,00 € 4,00 € 0,96 € 4,96 €

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΣ 
8ΜΜ 1 2,40 € 2,40 € 0,58 € 2,98 €

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΟΣ 
6ΜΜ 1 3,10 € 3,10 € 0,74 € 3,84 €

 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ 2 4,00 € 8,00 € 1,92 € 9,92 €

 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
LFF-8981 IVECO 1 16,43 € 16,43 € 3,94 € 20,37 €

 ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΚΕΚΤΡ/ΚΗ Α/Γ 1 153,26 € 153,26 € 36,78 € 190,04 €

 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΟΥΡΑΣ 1 166,00 € 166,00 € 39,84 € 205,84 €

 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΥΤ 
.30Χ48Χ31 1 25,00 € 25,00 € 6,00 € 31,00 €

 ΚΩΝΟΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 3ΗΣ 1 65,00 € 65,00 € 15,60 € 80,60 €

 ΣΤΑΘΕΡΟ 1ΗΣ 1 76,00 € 76,00 € 18,24 € 94,24 €

 ΣΤΑΘΕΡΟ 2ΑΣ 1 88,00 € 88,00 € 21,12 € 109,12 €

 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΣ 2ΑΣ 1 45,00 € 45,00 € 10,80 € 55,80 €

 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΟΠΙΣΘΕΝ 
60Χ68Χ33.5 1 20,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ  5ΗΣ 
46Χ53Χ36 1 20,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 €

 
ΠΕΙΡΑΚΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ  
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗ 3 2,00 € 6,00 € 1,44 € 7,44 €

 
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΣΥΓΧΡ. 3 1,90 € 5,70 € 1,37 € 7,07 €

 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗ 3 2,00 € 6,00 € 1,44 € 7,44 €

 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΧΩΝΙΟΥ 2 11,00 € 22,00 € 5,28 € 27,28 €

 ΣΤΑΥΡΟΣ 1 80,00 € 80,00 € 19,20 € 99,20 €

 ΜΟΥΦΑ 1ΗΣ-  2ΑΣ 1 87,00 € 87,00 € 20,88 € 107,88 €

 
ΣΕΤ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΕΣ  4ΗΣ-
5ΗΣ 1 378,00 € 378,00 € 90,72 € 468,72 €

 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  4ΗΣ 3 15,00 € 45,00 € 10,80 € 55,80 €

 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ   ΚΑΤΩ 
ΑΞΟΝΑ 2 45,00 € 90,00 € 21,60 € 111,60 €

 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΜΠΡΙΣΔΙΡΕΚ 1 175,00 € 175,00 € 42,00 € 217,00 €

 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ IVECO 1 785,00 € 785,00 €
188,40 

€ 973,40 €

 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΣ 2/3-4/5ΗΣ 2 90,00 € 180,00 € 43,20 € 223,20 €

 ΣΤΑΘΕΡΟ 2/3-4/5ΗΣ 2 58,00 € 116,00 € 27,84 € 143,84 €

 
ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡ. 3 2,00 € 6,00 € 1,44 € 7,44 €

 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧ/ΣΤΗ 3 2,00 € 6,00 € 1,44 € 7,44 €
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 ΜΟΥΦΑ 2ΗΣ -3ΗΣ-4ΗΣ 5ΗΣ 1 75,00 € 75,00 € 18,00 € 93,00 €

 ΠΥΡΟΣ ΑΣΦ.ΣΥΓΧ/ΣΤΩΝ 3 3,00 € 9,00 € 2,16 € 11,16 €

 ΦΟΥΡΚΕΤΑ 4ΗΣ-5ΗΣ 1 145,00 € 145,00 € 34,80 € 179,80 €

 
ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 
5mm 1 4,00 € 4,00 € 0,96 € 4,96 €

 ΛΑΜΠΑ ΚΑΡΥΔΙ 24v-21w 1 1,42 € 1,42 € 0,34 € 1,76 €

 
ΛΑΜΠΑ ΕΛΙΑ 24V-2W 
M/K TRIFA 1 0,70 € 0,70 € 0,17 € 0,87 €

ΚΗΥ 7520 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 87,55 € 87,55 € 21,01 € 108,56 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 14,55 € 14,55 € 3,49 € 18,04 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 17,60 € 17,60 € 4,22 € 21,82 €

 ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ 1 100,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 €

 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 1 19,85 € 19,85 € 4,76 € 24,61 €

 ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 1 48,11 € 48,11 € 11,55 € 59,66 €

 ΙΜΑΝΤΑΣ 1 7,10 € 7,10 € 1,70 € 8,80 €

ΚΗΥ 7540 Ψυγείο INTERCOOLER 1 1.350,00 € 1.350,00 €
324,00 

€ 1.674,00 €

 Δισκόφρενα ACTROS 2 91,00 € 182,00 € 43,68 € 225,68 €

 Φίλτρο αέρος TGL 1 46,00 € 46,00 € 11,04 € 57,04 €

 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PRDL-18-
7CP 1 40,00 € 40,00 € 9,60 € 49,60 €

 Αερόφουσκα 2 60,82 € 121,64 € 29,19 € 150,83 €

ΚΗΥ 7506 ΤΕΡΜΑΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 50,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 €

      22.953,44 €

ΤΜΗΜΑ  : ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές των 
ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που ζητούνται από την παρούσα τεχνική 
έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στην 
προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης, ευθυγράμμισης και 
ζυγοστάθμισης ελαστικών για το κάθε όχημα/ μηχάνημα .

Γενικά 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα , αρίστης ποιότητας χωρίς 
κατασκευαστικά ελαττώματα ,σύγχρονης τεχνολογίας και δεν είναι από αναγόμωση. -Τα ελαστικά θα 
πρέπει να είναι ποιοτικά και αναγνωρισμένα από αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους που 
δραστηριοποιούνται στην εμπορία ελαστικών. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι 
σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 
2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 92/23/31- 3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 τεύχος 2 ο της 30-09-92) και 
οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με 
κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ’ αυτά. - Τα ελαστικά πρέπει να 
έχουν ημερομηνία παραγωγής που να μην απέχει χρονικά περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία 
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παραλαβής. Η ημερομηνία παραγωγής (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT και 
τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) θα πρέπει να αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο 
προφίλ των ελαστικών . -Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα 
παραγωγής (made in....), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. Στα πλευρικά τοιχώματα του 
ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που 
περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 30-9-92. Οι επισημάνσεις πρέπει 
να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν. -Τα 
ελαστικά θα πρέπει να φέρουν στην πλευρά τους ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα σε ένα κύκλο (ή μέσα σε ένα 
παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό που δείχνει την χώρα η οποία έλεγξε και 
πιστοποίησε το ελαστικό είτε κατα "E" ECE Regulation 30 (ή κατα "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 
92/23/EEC). Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες 
σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής 
. -Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και απαιτείται η κατοχή εκ μέρους της 
κατασκευάστριας εταιρείας πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, πιστοποιητικά 
ποιότητας ISO TS 16949:2009 ή αντίστοιχα που αφορά την κατασκευή ελαστικών. -Τα ελαστικά πρέπει να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D-1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον 
στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους. -Εάν τα ελαστικά κατά την 
παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα ή σχίσματα στην επιφάνειά τους δε θα 
παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση του Δήμου, θα αντικαθιστώνται από νέα σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της παρούσας. - Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά τους σχετικούς ελέγχους για τη τήρηση των παραπάνω όρων και 
το μακροσκοπικό έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, να προβεί στη τοποθέτησή τους και στην 
ανάλογη ζυγοστάθμισή τους. -Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας, και ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 5 μέρες μετά την παραγγελία της Υπηρεσίας. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός 
των ελαστικών (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος 
χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt) , οι 
οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. -Όλα τα υπό 
προμήθεια ελαστικά πρέπει να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των 
οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας 
εταιρείας. 

Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα, για γενική χρήση.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέτουν πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, 
μαζί με την τεχνική προσφορά τους, στους οποίους να αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφερομένων 
ελαστικών. -Κατά περίπτωση, αναφέρονται ενδεικτικά : Για τα ελαστικά των μηχανημάτων οχημάτων 
πρέπει κατ' ελάχιστον ο δείκτης φορτίου (μονό/ ζεύγος) και ο δείκτης ταχύτητας να είναι : · για τα 
ελαστικά τύπου 11/R 22.5: 148/145Κ · για τα ελαστικά τύπου 12/R 22.5: 152/148K · για τα ελαστικά τύπου 
13/R 22.5: 154/150K · για τα ελαστικά τύπου 315/80/R 22.5: 154/150K .Στα ελαστικά τροχοφόρων 
οχημάτων πρέπει κατ'ελάχιστον ο δείκτης φορτίου (μονό/ζεύγος) και ο δείκτης ταχύτητας να είναι: · για τα 
ελαστικά τύπου 225/75/R17,5 : 129/127M · ο δείκτης ταχύτητας για διάσταση μικρότερη ή ίση με R16 
πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας “Ρ”Κλιματολογικές συνθήκες -Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -
10 °C έως +45 °C. -Σχετική υγρασία 30% έως 90%. -Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm .

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις 
συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, 
ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους. 
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β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς 
επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως 
αιτία. 

γ) Ο ανάδοχος κάθε ομάδας είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων ή 
μηχανημάτων που επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άμεση επισκευή του οχήματος ή του 
μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων 
της εγγύησης.

δ) Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, εφόσον του 
ζητηθούν. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα 
σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών κ.λπ.) που θα του ζητηθούν. 

ε) Ο ανάδοχος μέχρι την παράδοση του κάθε οχήματος, που αναλαμβάνει να επισκευάσει σε συνεργείο 
του, ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό (πλαίσιο, μηχανικό μέρος, υπερκατασκευή κ.λπ.) και οφείλει 
να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για τυχόν στοιχεία 
του, που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς.

στ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί 
υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες εργασίες. 

ζ) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το προσωπικό του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την επισκευή των οχημάτων.     

Συγκεριμένα: 

       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ

315-80-22,5 4 375,00 € 1.500,00 €

 1.500,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ

195 Χ 75 Χ 14 8 70,00 € 560,00 €

185 Χ 14 8 67,00 € 536,00 €

 1.096,00 €
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ

315-80-22,5 10 310,00 € 3.100,00 €

14,5-20 6 467,00 € 2.802,00 €

12,5/80/18 2 250,00 € 500,00 €

480/80/26 0 630,00 € 0,00 €

185/75/16 6 80,00 € 480,00 €

 295/80/22,5 4 300,00 € 1.200,00 €

195-14 10 65,00 € 650,00 €

8.732,00 €

Μεσολόγγι  29/03/2021                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    Ο Συντάξας                                                                                        Μεσολόγγι 29/03/2021

                                                                                                              Ο Προιστάμενος Δ/νσης 

                                                                                         Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

   άνης Παναγιώτης                                                                         Κιρκινέζος Χαράλαμπος 
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ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                                                         

ΟΝ/ΜΟ ή  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

_________________________________________________

ΕΔΡΑ : ___________________________________________

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : _____________________________________

ΤΚ ________   ΑΦΜ : _______________ ΔΟΥ :__________

ΤΗΛ . ΣΤΑΘ:_______________________________________

ΤΗΛ . ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :   ___________________________

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

«Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων 

και Οχημάτων

του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου »

 (Α.Μ.21 /2021)
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατά το σύστημα ελέυθερης συμπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοτού έκπτωσης επί 
τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών .

Αφού έλαβα γνώση της ΄μελέτης  που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης  υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη  όλα αυτά και αναλαμβάνω  την εκτέλεση των εργασιών επισκευής των 
οχημάτων του Δήμου (όπως αυτές προσδιορίζονται στην  Συγγραφή υποχρεώσεων  ) με τις ακόλουθες 
τιμές ανά ώρα εργασίας επισκευής & με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου 
ανταλλακτικών της επιχείρησης μου για τα κάτωθι αναφερόμενα οχήματα (ή ομάδες οχημάτων ):

Α/Α        ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 Α        ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

20.6263.01Α-1 Συντήρηση & 
επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
(Ηλεκτρολογικές 
εργασίες )

Συντήρηση & 
Επισκευή 
μεταφορικών μέσων 
ΙΧ-ΦΟΡΤΗΓΑ -
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

(Ηλεκτρολογικές εργασίες 
)  

20.6671

20.6264.02Α-2 Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

Συντήρηση & 
επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων έργου

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6672

20.6263.01Α-3 Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

 

Συντήρηση & 
επισκευή 
απορριμματοφόρων  
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ )

20.6672

20.6263.01Α-4 Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων 

Μηχανουργείο 
Βαρέων οχημάτων

20.6671

Α-5 Μηχανουργείο ΙΧ- Μηχανουργείο ΙΧ- 20.6263.01
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Αγροτικά οχήματα Αγροτικά οχήματα

20.6671

20.6263.01

Α-6 Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών 

Μηχανουργείο 
υπερκατασκευών

20.6671

20.6264.02Α-7 Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB 

Μηχανουργείο 
Πολυσκαπτικών 
μηχανημάτων έργου 
τύπου JCB

20.6672

20.6263.01Α-8 Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

Μηχανουργείο 
Αγροτικών 
μηχανημάτων 
(Τρακτέρ )

20.6671

20.6264.02Α-9 Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 

Μηχανουργείο 
σκούπες & σάρωθρα 20.6672

Α-10 Μηχανουργείο 
Φορτωτές 

Μηχανουργείο 
Φορτωτές 20.6264.01

   ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Β      ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Β-1 Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

Ελαστικά επιβατικών  
οχημάτων & 
μηχανημάτων έργου

20.6674

Β-2 Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων 

Ελαστικά 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων

20.6674

Β-3 Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου 

Ελαστικά 
μηχανημάτων έργου

20.6674

     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

    Γ

    

          ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 
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Γ-1 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
οχημάτων επιβατικών 
& αγροτικών

20.6263.02

Γ-2 Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων 

Εργασίες συντήρησης 
ελαστικών επίσωτρων 
(Βαρέας χρήσης ) 
οχημάτων

20.6263.02

                                               ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ      ΣΥΝΟΛΟ

Στην προσφερόμενη τιμή ελαστικών  συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης, 
ευθυγράμμισης και ζυγοστάθμισης ελαστικών για το κάθε όχημα/ μηχάνημα .

Η προσφορά ισχύει για 

μέχρι 31-12-2021.

Ημερομηνία ……/……/ 2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα-υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Πίνακας    αποδεικτικών μέσων 

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες 
α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής
Δικαιολογητικό

2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται 
στο άρθρο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 
δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού 

Απόσπασμα 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, που να έχει εκδοθεί έως 
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φορέα
Απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων
της Ένωσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας
Παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 
εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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.

Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 
οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή 
η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. 
: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 
ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις   και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, 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.

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της. 

2.2.3.2

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

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή 
η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: 
α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 
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ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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.

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην 
περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 
εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου 
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν 
υπάγεται) 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην 
περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά 
στον e-ΕΦΚΑ)
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

2.2.3.4.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας 

2.2.3.4.β Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:
Πτώχευση
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
ειδική εκκαθάριση
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή 
εκκαθαριστή 
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η 
εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 
2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 
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καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης,
 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 
απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 
του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 
προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 
μεταβολών.
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 
προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους 
συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 
σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για 
τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και 
μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η..
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα 
παράγραφος διαμορφώνεται αναλόγως για τις 
καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που 
επιβάλλονται με αποφάσεις των αρμοδίων 
αρχών.

Αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 
Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την 
οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

2.2.3.4.γ Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει 
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συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 
περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β. της 
παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), 
και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της 
παράβασης

2.2.3.4.δ Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη 
τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης

2.2.3.4.ε Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει 
με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε 
περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή 
δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]

2.2.3.4.στ Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις από προηγούμενη 
σύμβαση

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη 
καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 
ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή 
άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με 
προηγούμενη σύμβαση.

2.2.3.4.ζ 
και η

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη 
πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής 
δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, 
με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών.  

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος 
σοβαρών απατηλών 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 
υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και 
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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση

2.2.3.4.θ Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος

Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν 
έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή 
άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του 
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επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική 
αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές 
αρμοδιότητες.

2.2.3.9 Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές 
διαδικασίες σύναψης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι 
δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η 
κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 
δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 
παραχώρησης

2.2.3.5 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών 
τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 
βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της 
παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του 
ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη 
δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν 
αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 
αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του 
τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά 
περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των 
δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες 
αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο 
προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα 
ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 
του προσωρινού αναδόχου:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
Α) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην 
Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 
ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
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καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς.
Β) Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες 
εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας 
τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές τους είναι ονομαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, μένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν 
προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των 
μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη 
πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση 
προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, 
προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, 
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 
των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα 
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα 
πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω 
πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής.
iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγου 
αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν 
υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες 
εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν 
εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α &
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β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα 
με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό 
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό 
και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων 
(Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο)
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

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Εφόσον 
απαιτείται έγκριση για να μπορεί o 
οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Βεβαίωση, η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
της, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος, από την οποία να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί o οικονομικός 
φορέας να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 
χώρα εγκατάστασής του.

2.2.4

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Εφόσον 
απαιτείται να είναι ο οικονομικός φορέας 
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες 
στη χώρα εγκατάστασής του

Βεβαίωση, η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
της, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος, από την οποία να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει την ιδιότητα μέλους 
συγκεκριμένου οργανισμού για την παροχή των 
υπηρεσιών.

2.2.5.α (“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 
των τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις 
όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 
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της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή 
των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης 

2.2.5.β Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της 
σχετικής Διακήρυξης 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση που 
σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός 
φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 
συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη 
από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 
( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 
δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 
νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους 
ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά 
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

2.2.5.γ Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
στον τομέα
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής διακήρυξης

2.2.5.δ Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών
Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική Διακήρυξη για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία θα δηλώνεται ο μέσος ειδικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών των ετών που ζητούνται από 
τη διακήρυξη [μπορεί να ζητείται να 
συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή/ 
λογιστή].

Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη 
δραστηριοτήτων

Για οικονομικούς φορείς που έχουν 
λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από 
το ζητούμενο στη διακήρυξη: Υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα 
δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του 
οικονομικού φορέα ή που άρχισε της 
δραστηριότητες στο αντικείμενο της σύμβασης. 
Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα 
με το χρονικό διάστημα λειτουργίας.
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2.2.5.ε Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία θα δηλώνονται οι πραγματικές τιμές των 
απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) που 
ζητούνται  [μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται 
από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή/ λογιστή].

2.2.5.στ Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη 
επαγγελματικών .

2.2.5.ζ Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις

[Κατά περίπτωση, ανάλογα με την απαίτηση.
Ενδεικτικά:
Εφόσον ζητείται συγκεκριμένη πιστοληπτική 
ικανότητα, προσκομίζεται βεβαίωση από 
τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα αναφορικά με την πιστοληπτική 
ικανότητα του οικονομικού φορέα.
Εφόσον λ.χ. ζητούνται ίδια κεφάλαια, 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνονται 
τα ίδια κεφάλαια [μπορεί να ζητείται να 
συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή/ 
λογιστή].

2.2.6.α Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς

α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει 
τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:
Αναλυτικότερα: 
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται 
σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι: 
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη 

επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης. 
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε 

επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και 
είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας). 

δ. Εργοδότης (αποδέκτης). 
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της 

σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια 
της σύμβασης. 

στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της 

σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι 
καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από 
συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 
αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται οι 
παρεχόμενη υπηρεσία και θα αναφέρεται ο 
χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι 
αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των 
εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με 
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αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν 
είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται 
ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η 
προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών 
και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του 
τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής 
σύμβασης.

2.2.6.β Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες 
για τον έλεγχο της ποιότητας

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με 
αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των 
τεχνικών υπηρεσιών,  ιδίως των υπευθύνων για 
τον έλεγχο της ποιότητας.
[Μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 
κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την 
Επιθεώρηση Εργασίας άλλως κατάσταση 
προσωπικού όπως αποτυπώνεται κάθε φορά 
στην τρέχουσα ισχύουσα κατάσταση ενεργού 
προσωπικού που τηρείται στο πληροφοριακό 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων]

2.2.6.γ Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την 
εξασφάλιση της ποιότητας

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία γίνεται περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 
οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της 
ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας 
της επιχείρησης του.
[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 
αποδεικτικά κτήσης του εξοπλισμού, όπως 
τιμολόγια, συμφωνητικά]

2.2.6.δ Μέσα μελέτης και έρευνας Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία γίνεται περιγραφή των μέσων μελέτης 
και έρευνας που λαμβάνει ο οικονομικός 
φορέας.

2.2.6.ε Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία θα περιγράφονται ο τρόπος  διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα 
ανίχνευσης που θα εφαρμόσει κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης.

2.2.6.στ Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων που κατέχονται από: α) τον ίδιο 
τον προμηθευτή, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων του προμηθευτή ή των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης  και 
συγκεκριμένα ……[μπορεί να ζητούνται κατά 
περίπτωση υπεύθυνη δήλωση με πίνακα με τα 
ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την 
εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα 
για την εκτέλεση των υπηρεσιών, βιογραφικά 
σημειώματα, αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι 
σπουδών των στελεχών, καταστάσεις 
προσωπικού, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια 
του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) 
κ.α.]
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2.2.6.ζ Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία γίνεται περιγραφή των μέτρων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 
εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης.

2.2.6.η Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός 
εξοπλισμός

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία θα περιγράφεται ο ελάχιστος 
απαιτούμενος από τη διακήρυξη εξοπλισμός. 
[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από 
αποδεικτικά κτήσης του εξοπλισμού, όπως 
τιμολόγια, συμφωνητικά]

2.2.6.θ Αποδοχή ελέγχων από την αναθέτουσα 
αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής (Για 
σύνθετες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 
ή, κατ’ εξαίρεση, για υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό) 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη διενέργεια 
ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 
ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού 
φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον 
αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για 
τον έλεγχο της ποιότητας.

2.2.6.ι Αριθμός διευθυντικών στελεχών κατά τα 
τελευταία τρία έτη 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία αναφέρεται ο αριθμός των στελεχών της 
επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

2.2.6.ια Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
κατά τα τελευταία τρία έτη 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία αναφέρεται το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια.

2.2.6.ιβ Ποσοστό υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 
οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους 
οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και 
το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση των προτεινόμενων 
υπεργολάβων ότι αποδέχονται την ανάθεση της 
υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
ανακηρυχθεί ανάδοχος.

2.2.7.α Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας,  
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή 
ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 
διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.7.β Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 
οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 
που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 
απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
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ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε   Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολόγγι              ……./08/2021
ΔΗΜΟΣ  Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                Αρ.πρωτ.: 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                  
Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο
Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή   
Τηλ.: 2631360983,987                                                              
ΦΑΞ: 2631025041         
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΠΙΚΣΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , που εδρεύει  στην οδό Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο  με Αριθμό  
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998505846  νομίμως εκπροσωπούμενος  από τον Δήμαρχο κ.Λύρο 
Κώστα   δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)  

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση υπηρεσίας .

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… 
ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία 
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-οι υπ’ αριθ. ............ τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό 21/2021 της Δ/νσης Καθαριότητας 
,Περιβάλλοντος & Πρασίνου  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των 
όρων του παρόντος συμφωνητικού

β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή  του 
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 
του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
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Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , Κ.Α…………... 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : ……………… σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021  του Φορέα.    
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 . και με αρ.  ......... καταχώρηση 
στο βιβλίο Δεσμεύσεων .

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή της και μέχρι 31-12-2021.

3.2. 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 αναδόχου. 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 
4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%
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5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης .
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  
βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
0,6%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας % επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή 
στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει 
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη 
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υπηρεσιών υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης 

Άρθρο 7
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. Ειδικότερα:

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με 
το άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.  
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7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.  

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης. 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 8
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1. 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 παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8.3. 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 του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της 
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 
Διακήρυξης.

9.2. 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 έκπτωτος.  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 Διακήρυξης.

Άρθρο 10
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Υπεργολαβία

10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 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 Αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο 
κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων .

10.2. Ο Ανάδοχος με το από …………… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα 
με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  
σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 
και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 

10.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 
Αναθέτουσα Αρχή, 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 ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην 
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου.

Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1.Η παρούσα 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 4.5 της 
Διακήρυξης.
11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
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που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης. 

Άρθρο 16

               Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137). 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω:
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Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία, 
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ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

………………………………… …………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ /ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσολόγγι              ……./08/2021
ΔΗΜΟΣ  Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                                Αρ.πρωτ.: 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                  
Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο
Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή   
Τηλ.: 2631360983,987                                                              
ΦΑΞ: 2631025041         
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ /ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , που εδρεύει  στην οδό Σταυροπούλου 31/Ραδιομέγαρο  με Αριθμό  
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998505846  νομίμως εκπροσωπούμενος  από τον Δήμαρχο κ.Λύρο 
Κώστα   δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)  

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… 
ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία 
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-οι υπ’ αριθ. ............ τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με αριθμό 21/2021 της Δ/νσης Καθαριότητας 
,Περιβάλλοντος & Πρασίνου  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των 
όρων του παρόντος συμφωνητικού

β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή  του 
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 
του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , Κ.Α…………... 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : ……………… σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2021  του Φορέα.    
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 . και με αρ.  ......... καταχώρηση 
στο βιβλίο Δεσμεύσεων .

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή της και μέχρι 31-12-2021.

3.2. 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 αναδόχου. 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 
4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
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5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%
 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης .
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  
βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
0,6%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας % επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή 
στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει 
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη 
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υπηρεσιών υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης 

Άρθρο 7
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. Ειδικότερα:

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
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ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με 
το άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.  

7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.  

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης. 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 8
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1. 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 παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8.3. 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 του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της 
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 
Διακήρυξης.

9.2. 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 έκπτωτος.  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 Διακήρυξης.
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Άρθρο 10
Υπεργολαβία

10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 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 Αναδόχου. 

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο 
κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων .

10.2. Ο Ανάδοχος με το από …………… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα 
με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  
σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 
και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 

10.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 
Αναθέτουσα Αρχή, 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 ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην 
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου.

Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1.Η παρούσα 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 4.5 της 
Διακήρυξης.
11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
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12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης. 

Άρθρο 16

                      Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137). 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
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Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 
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δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

………………………………… …………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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