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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Βπσλπκία ΑΔΜΟ ΑΕΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ  

Ώξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Ώ.Φ.Μ.) 997766391 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΏΓ. ΝΕΚΟΛΏΟΤ 15 

Πφιε ΛΕΣΟΥΧΡΟ  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 60200 

Υψξα1 ΒΛΛΏΑΏ 

Κσδηθφο ΝUTS2 EL 525 

Σειέθσλν 2352350155 / 2352350148 

Διεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail) promi@dion-olympos.gr / promi2@dion-
olympos.gr 

Ώξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3 Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο θαη Γεσξγαληάο 
Θεφδσξνο 

Γεληθή Αηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.dion-olympos.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή είλαη 4  ν Αήκνο Αίνπ Οιχκπνπ  θαη αλήθεη ζηελ  Γεληθή Κπβέξλεζε 
(Τπνηνκέαο ΟΣΏ) 5 

    

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.6 

Δ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο είλαη ε είλαη ε Γεληθή Αεκφζηα Τπεξεζία 

 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 7  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΒΔΑΔ.8 

                                                           
1 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ 

2 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  
3
 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 
πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016   

4 Ώλαθέξεηαη ην είδνο ηεο Ώ.A., πρ Τπνπξγείν, Πεξηθέξεηα, Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε, Ννζνθνκείν, Αήκνο, ΏΒ  ηνπ Αεκνζίνπ θιπ θαη αλ απνηειεί 

“θεληξηθή θπβεξλεηηθή αξρή (ΚΚΏ)» ή “κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή” θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 
5 Ώλαθέξεηαη ζε πνηα ππνδηαίξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλήθεη ε Ώ.Ώ.: α) Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, Τπνηνκέαο ΟΣΏ, 

Τπνηνκέαο ΟΚΏ) ή β) Αεκφζηνο Σνκέαο (Πιελ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) θαηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/14.  
6 Βπηιέγεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Ώ.Ώ., βιέπε θαη Παξάξηεκα ΕΕ (Πξνθήξπμε χκβαζεο), Σκήκα Ε, παξ  1.5, 

Βθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2015/1986 ηεο Βπηηξνπήο (L 296). α) Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) Άκπλα, γ) 
Αεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δ) Πεξηβάιινλ, ε) Οηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ζη) Τγεία, δ) ηέγαζε θαη 
ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο, ε) Κνηλσληθή πξνζηαζία, ζ) Ώλαςπρή, πνιηηηζκφο θαη ζξεζθεία, η) Βθπαίδεπζε, ηα) 
Σπρφλ άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

7
 Βπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16 

8 Βάλ ε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε, αληί γηα ηα αλαθεξφκελα ζην α) ζπκπιεξψλεηαη:  «Η πξόζβαζε 

ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ δηεύζπλζε (URL) : 
………………………..» 

mailto:promi@dion-olympos.gr
http://www.dion-olympos.gr/
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β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΒΔΑΔ 
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΒΔΑΔ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε 
Αηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΒΔΑΔ. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε www.dion-olympos.gr 

 

   

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο9 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Αήκνο Αίνπ – Οιχκπνπ. 

 

Δ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη : 

 

ηνλ Αήκν Αίνπ – Οιχκπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ΚΏ 20.6671.0003, 30.6671.0003, 20.6263.0003, 
30.6263.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2023 θαη 2024,   (ζρεη. ε ππ΄ αξηζκ. 623/17237/4-11-
2022 Έγθξηζε αλάιεςεο δαπαλψλ πνιπεηνχο ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζε πηζηψζεσλ θαη ε 
ππ΄αξηζκ. 17238/4-11-2022 βεβαίσζε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο Π.Ο.Τ.) 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Ώληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε Πξνκήζεηα Ώληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ 
Αήκνπ Αίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ηα έηε 2023 θαη 2024          

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 34913000-0 , 34350000-5, 50110000-9, 50116500-6, 3140000010 

 

Δ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα11: 

ΣΜΖΜΑ 1:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2023 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 99.630,28 €. 

ΣΜΖΜΑ 2:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2024 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 99.630,28 €. 

ΣΜΖΜΑ 3: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ κε 
ΦΠΏ 27.997,96€. 

ΣΜΖΜΑ 4: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ κε 
ΦΠΏ 27.997,96€. 

                                                           
9 Σν πεξηερφκελν ηεο παξαγξάθνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

(Πξβι. παξ. 2 πεξ. δ  ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4412/16 φπσο δηακνξθψζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ 
λ. 4782/21) 

10
  φμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει 

11
 Πρβλ άρκρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν 

τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Σε περίπτωςη που 
αποφαςίςουν να μην υποδιαιρζςουν ςε τμήματα, απαιτείται να αναφζρουν ςτο παρόν ςημείο τησ Διακήρυξησ ή ςε 
Παράρτημα αυτήσ ή ςε οποιοδήποτε άλλο ζγγραφο τησ ςφμβαςησ τουσ βαςικοφσ λόγουσ τησ απόφαςήσ τουσ  

http://www.dion-olympos.gr/
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ΣΜΖΜΑ 5: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 
2023 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 26.356,20€. 

ΣΜΖΜΑ 6: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 
2024 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 26.356,20€. 

ΣΜΖΜΑ 7:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ 
Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 23.963,00€. 

ΣΜΖΜΑ 8:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ 
Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 23.963,00€. 

ΣΜΖΜΑ 9 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & πεξηνξηζηψλ 
ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ θέξνπλ ηνλ σο 
άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ κε 
ΦΠΏ 3.348,00€. 

ΣΜΖΜΑ 10 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & 
πεξηνξηζηψλ ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ 
θέξνπλ ηνλ σο άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 
πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 3.348,00€. 

ΣΜΖΜΑ 11 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ 
κε ΦΠΏ 54.622,00€. 

ΣΜΖΜΑ 12 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ 
κε ΦΠΏ 54.622,00€. 

ΣΜΖΜΑ  13 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 
11.705,60€. 

ΣΜΖΜΑ  14 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 
11.705,60€. 

ΣΜΖΜΑ 15 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 
6.527,36€. 

ΣΜΖΜΑ 16 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 
6.527,36€. 

ΣΜΖΜΑ 17: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 3.372,80€. 

ΣΜΖΜΑ 18: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 4.563,20€. 
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ΣΜΖΜΑ 19 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2023 
πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 7.514,40€. 

ΣΜΖΜΑ 20 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2024 
πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 7.514,40€. 

ΣΜΖΜΑ 21 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 13.516,00€. 

ΣΜΖΜΑ 22 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΏ 13.516,00€. 

ΣΜΖΜΑ 23 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 πξνυπνινγηζκνχ 
κε ΦΠΏ 923,80€. 

ΣΜΖΜΑ 24 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 πξνυπνινγηζκνχ 
κε ΦΠΏ 1.109,80€. 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε ηκήκαηνο  είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα ή ζε φια ηα 
ηκήκαηα φπσο απηά νξίδνληαη αλσηέξσ. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ΣΜΔΜΏΣΧΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε 24.12  

εκεηψλεηε φηη ν Γήκνο κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 540/2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
εθαξκφδνληαο ην άξζξν 6 παξ. 10 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 25/4577/28-8-2020 
θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.  απνζχλδεζε απφ ηνλ ζπλνιηθφ δηαγσληζκφ ηα 
ηκήκαηα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 θαη 32 ηεο 34/2022 κειέηεο. 

 
Δ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 560.331,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΏ 24 %. 

Δ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 31-12-2024 

Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην  

ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ  I  

Δ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη 13 ηηκήο.  Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή  αλά ηκήκα 
μερσξηζηά 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Δ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο14: 

                                                           
12

 υμπλθρϊνεται εφόςον το επιλζξει θ Α.Α ςτθν περίπτωςθ που επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για περιςςότερα ι όλα 
τμιματα 

13
 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  

14 Δ αλαζέηνπζα αξρή πξνζαξκφδεη ηελ παξ. 1.4 θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κε βάζε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. ε πεξίπησζε λνκνζεηηθψλ κεηαβνιψλ θαη έσο ηελ επηθαηξνπνίεζε 
ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο απφ ηελ Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ. νη αλαζέηνπζεο αξρέο έρνπλ ηελ επζχλε 
αληίζηνηρεο πξνζαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ φξσλ. 
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 ηνπ λ. 4412/2016 (Ώ’ 147) “Αεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΒΒ θαη 2014/25/ΒΒ)» 

 ηνπ λ. 4622/19 (Ώ’ 133) «Βπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, 
ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Ώ’ 127) «Βληαίν θείκελν Αηθνλνκίαο γηα ην Βιεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 
Βιεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Ώ’ 204) «χζηαζε εληαίαο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Διεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Ώ’ 150)  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (ΐ΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Βζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Ώ’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Ώ’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ 
µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 
16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Ώ’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 
(Ώ’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ 
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»15, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη Βπηθξαηείαο 
κε αξ. 20977/2007 (ΐ’ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ 
λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Ώ’167) 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε 
«πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο»16.  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Ώ’ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο 
Α.Δ.Π.Π.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Ώπφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο κε ζέκα 
: “Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 
Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)” (Β’ 1781)  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (ΐ΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Ώπφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Ώλάπηπμεο θαη Βπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)» 

  ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην 
πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

                                                           
15 Δ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ εθηηκψκελεο αμίαο αλψηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000,00 €) 

16  Βπηζεκαίλεηαη φηη, φπσο πξνβιέπεηαη ζην αξ. 65 ηνπ λ. 4172/2013, νη ζρεηηθέο ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο εθδίδνληαη θάζε έηνο. Πξβι. ηηο κε αξηζκ.1024/2018 (ΐ 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (ΐ 
4049) ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 



 

 

ελίδα 9 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ 
ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Ώ. νηθ. 14900/21 (ΐ’ 466): «Έγθξηζε ζρεδίνπ Αξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Αεκφζηεο 
πκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92 

 ηνπ λ. 3419/2005 (Ώ’ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο 
Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Ώ’167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 
85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Ώ’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Ώ’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Γ ηνπ Ν. 4152/2013 (Ώ’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Ώ’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 
156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Ώ’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 
ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Ώ’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Ώ’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Ώ’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη 
ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Ώ’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 ηνπ ΒΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ώπξηιίνπ 2016, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 95/46/ΒΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Αεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΒΟΥ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Ώ’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
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 Σελ ππ΄ αξηζκ. 25/4577/28-8-2020 Καηεπζπληήξηα νδεγία ηεο Β.Ώ.ΏΑΔ.Τ. 

 Σελ ππ  αξηζκ 20/2019  πξάμε ηνπ VII ηκήκαηνο ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

 Σελ ππ΄ αξηζκ.   623/17237/4-11-2022 Έγθξηζε αλάιεςεο δαπαλψλ πνιπεηνχο ππνρξέσζεο θαη 
δέζκεπζε πηζηψζεσλ  

 Σελ  ππ΄αξηζκ. 17238/4-11-2022 βεβαίσζε πνιπεηνχο ππνρξέσζεο Π.Ο.Τ. 

 Σελ ππ. αξηζ. 540/2022 Ώπφθαζε Οηθνλνκηθήο Βπηηξνπήο  κε ηίηιν «Έγθξηζε ηεο ππ΄αξ. 34/2022 
κειέηεο θαη ηξφπνο εθηέιεζεο δηελέξγεηαο  δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο: «Πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ηα έηε 2023 θαη 2024»  κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε θαη ε  
απνζχλδεζε  απφ ηνλ ζπλνιηθφ δηαγσληζκφ ησλ ηκήκαησλ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 θαη 32 ηεο 
34/2022 κειέηεο   

 Σελ ππ. αξηζ. 541/2022 Ώπφθαζε Οηθνλνκηθήο Βπηηξνπήο κε ηίηιν «Έγθξηζε ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη 
ηα κεραλήκαηα ηνπ Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ηα 
έηε 2023 θαη 2024», θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ ηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζή ηεο θαη 
ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ » 

  

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ  

Δ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ 
Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.Α.Δ..), κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
σο άλσ ζπζηήκαηνο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :   

 

 

ΑΕΏΑΕΚΣΤΏΚΟ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΐΟΛΔ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ 
ΏΠΟΣΟΛΔ ΣΔ 

ΠΡΟΚΔΡΤΞΔ ΣΔΝ 
ΤΠΔΡΒΕΏ ΒΚΑΟΒΧΝ 

ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ  
ΒΝΧΔ    

ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ 
ΏΝΏΡΣΔΔ 

ΣΔ 
ΑΕΏΚΔΡΤΞΔ 

ΣΔ 
ΑΕΏΑΕΚΣΤΏΚΔ 

ΠΤΛΔ ΣΟΤ 
ΒΔΑΔ 

ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ 
ΒΝΏΡΞΔ 

ΤΠΟΐΟΛΔ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΏΣΏΛΔΚΣΕΚΔ 
ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ 

ΤΠΟΐΟΛΔ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

www.promitheus.gov.
gr 

09-11-2022 11-11-2022 11-11-2022 13-12-2022 θαη 
ΧΡΏ 13.00 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο17  

Πξνθήξπμε18 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 9-11-
2022 ζηελ Τπεξεζία Βθδφζεσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.  

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 19 

                                                           
17 Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ή γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ην 

επηιέμεη. Πξβι. άξζξν 65, παξ.6 ηνπ λ.4412/2016.  
18

 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Παράρτθμα V του 
Προςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Παραρτιματοσ ΙΙ : Προκιρυξθ φμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  
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Δ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 
Διεθηξνληθφ Μεηξψν Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΔΜΑΔ) 20.  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Β..Δ.ΑΔ..21:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΒΔΑΔ έιαβε πζηεκηθφ Ώχμνληα Ώξηζκφ : 176295 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Βιιεληθφ Σχπν 22 23 24 25, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΕΏΤΓΒΕΏ)26  

Δ Αηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) :   www.dion-olympos.gr    

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Δ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Βιιεληθφ Σχπν βαξχλεη αλαινγηθά ηνπο πξνκεζεπηέο  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ ηνπ λ. 
4412/2016. Δ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,27  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

                                                                                                                                                                                                 
19

 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Η παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Πρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.   

20
 φμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΤΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

21
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016. 

22
 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
23

 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΠΟΣΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

24
 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
25

   Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ 
ΣΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ Ν.4412/2016», 2

Η
 ΕΚΔΟΗ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι 

Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Τποςτθρικτικό Τλικό. 
26

   Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΗΜΔΗ  και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα 
α.α.), βλζπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 
38§3 Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, 
ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Τποςτθρικτικό Τλικό. 

 
27 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dion-olympos.gr/
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γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο28  είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. ε κε πξνζσξηλφ αξηζκφ αλαθνξάο  ENOTICES-diouolympou/2022-175783 Πξνθήξπμε ηεο 
χκβαζεο, φπσο απηή έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε  ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο 
Βπξσπατθήο Έλσζεο  

2. ε παξνχζα Αηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα29 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

3. ην  Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΒΒΒ]30  

4. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

5. ε ππ΄ αξηζ. 34/2022 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.  

  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΒΔΑΔ), 
ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr)31. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  θαη 
ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Δ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη 
ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Βιιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 
αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν32. Γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Αήκνπ ΑΕΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ, νδφο Ώγίνπ Νηθνιάνπ 15 Ληηφρσξν ζηα 
ηειέθσλα 2352350155 θαη 2352350148 Γξαθείν πξνκεζεηψλ θαζψο επίζεο θαη  ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Αήκνπ www.dion-olympos.gr φπνπ ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

                                                           
28

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
φμβαςθσ (ΕΕΕ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

29
 Η Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
30

 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
31

 Βπηιέγεηαη θαηά θαλφλα ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ ΒΔΑΔ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ελ φισ ή 
ελ κέξεη ε ειεχζεξε πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Βπηπιένλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, ζπζθεπέο ή κνξθφηππνη πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ ηαπηφρξνλα 
κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

32
 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ 

http://www.dion-olympos.gr/
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2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 12 εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ ΒΔΑΔ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

Ώηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα 

ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Ώηηήκαηα 

παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

  

Δ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

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

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο33.  

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζηελ ΒΒΒΒ (κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν 
«Αηνξζσηηθφ»34) θαη ζην ΚΔΜΑΔ 35. 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα   

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο36 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν.  

Βλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 
δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο 
κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη 

                                                           
33 Άξζξν 60 παξ. 3 & 67 παξ. 2  ηνπ λ. 4412/2016  
34

  Πξβι νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 14 «Αηνξζσηηθφ» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-
44d1-97d5-0babe74629f4 

35
 Πξβι έγγξαθν ΒΏΏΑΔΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Αηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο» (ΏΑΏ: ΧΡΔ9ΟΞΣΐ-
2ΥΓ) 

36
  Άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 37.  

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα38. 

2.1.5 Δγγπήζεηο39 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Ώ΄13)40, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Α θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Σ.Μ.Β.Α.Β. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ41. Ώλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Ώ.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο42.  

Δ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ. 

Δ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Δ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Βθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Αηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη 
ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο 

                                                           
37 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 
38

 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
39

 Άξζξν 72 λ. 4412/2 016  
40

 Πξβι.  άξζξν 120 λ.4512/2018 (ΦΒΚ Ώ΄ 5/17.1.2017), θαζψο θαη  άξζξν 15 παξ.1 λ.4541/2018  (ΦΒΚ Ώ΄ 
93/31.5.2018), 

41
 Σα γξακκάηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ, γηα ηελ παξνρή 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο (εγγπνδνηηθή παξαθαηαζήθε) ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή 
λνκνζεζία πνπ  δηέπεη απηφ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ ηεο 30 Αεθεκβξίνπ 1926/3 Εαλνπαξίνπ 1927 
(“Πεξί ζπζηάζεσο θαη απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη θαηαζέζεσλ παξά ησ Σακείσ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Ααλείσλ”). Πξβι. ην κε αξ. πξση. 2756/23-5-2017 έγγξαθν ηεο Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ. (ΏΑΏ: 7ΝΡΟΞΣΐ-975). 

42
 Παξ. 12 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016 
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αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Α43, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 744 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ45. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Α, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 
ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο46 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Δ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ47.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο48 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 
πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ΦΠΏ ήηνη ζην πνζφ ησλ 9.037,60 
επξψ γηα νιφθιεξε ηελ ζχκβαζε θαη γηα θάζε ηκήκα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ :  
 
ΣΜΖΜΑ 1  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ  1.606,94€  

ΣΜΖΜΑ 2  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ  1.606,94€  

                                                           
43 ΐι. ζρεηηθά κε Α https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
44

 χκθσλα κε ην ηζρχνλ θείκελν ηεο Α, ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25 αληηζηνηρνχλ 
πιένλ ζηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7. 

45
 Βπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή εμσρψξηαο εηαηξείαο απφ «κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ζηνλ θνξνινγηθφ 

ηνκέα» θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013,  θαζψο θαη απφ θξάηε πνπ έρνπλ 
πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 65 
ηνπ σο άλσ Κψδηθα, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε α` θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 
3310/2005.  

46
   Πξβι. ζρεηηθά, ζει. 8 ηεο Ώλαθνίλσζεο ηεο Βπηηξνπήο C (2019) 5494 final «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

ζπκκεηνρή πξνζθεξφλησλ θαη αγαζψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΒΒ». 
47

   Άξζξν 19 λ. 4412/2016. 
48

 Παξ. 1 ,2 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016. 
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ΣΜΖΜΑ 3  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     451,58€  

ΣΜΖΜΑ 4  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     451,58€ 

ΣΜΖΜΑ 5  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     425,10€   

ΣΜΖΜΑ 6  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     425,10€ 

ΣΜΖΜΑ 7  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     386,50€  

ΣΜΖΜΑ 8  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     386,50€  

ΣΜΖΜΑ 9  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ       54,00€  

ΣΜΖΜΑ 10  : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ     54,00€ 

ΣΜΖΜΑ 11 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    881,00€   

ΣΜΖΜΑ 12 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    881,00€  

ΣΜΖΜΑ 13 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    188,80€   

ΣΜΖΜΑ 14 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    188,80€   

ΣΜΖΜΑ 15 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    105,28€   

ΣΜΖΜΑ 16 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    105,28€   

ΣΜΖΜΑ 17 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ      54,40€   

ΣΜΖΜΑ 18 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ      73,60€   

ΣΜΖΜΑ 19 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    121,20€   

ΣΜΖΜΑ 20 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    121,20€   

ΣΜΖΜΑ 21 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    218,00€   

ΣΜΖΜΑ 22 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    218,00€   

ΣΜΖΜΑ 23 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ      14,90€ θαη  

ΣΜΖΜΑ 24 : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ      17,90€   

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
έλσζε. 

Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ.  

2.2.2.2. Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο.  

Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/201649. 

2.2.2.3. Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8 , γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

                                                           
49 Άξζξν 72 παξ. 3 εδάθην δεχηεξν ηνπ λ. 4412/2016. 
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ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο 
πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί50, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ 
άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΒΒΒ 
είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 
απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ51  

Ώπνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε52 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο Έλσζεο (ΒΒ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ενπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΒΒ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Ώ (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Ώ παξ. 2 
(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 
θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2017/1371 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Ενπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Ώ 
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Ώ (απάηε κε ππνινγηζηή), 386ΐ (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 
Βζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Ώ’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΏ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Ώ’ 103), 

                                                           
50  Άξζξν 88 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 72 λ. 4412/2016 
51 Άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016 
52 Βπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθνξά ζην ΒΒΒ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε” λνείηαη σο 

“ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην 
Μέξνο ΕΕΕ.Ώ. ηνπ ΒΒΒ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο  
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2017/541 ηνπ Βπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΒΒ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 
θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Ώ θαη 187ΐ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Ώ’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2015/849 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο ΜαΎνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζκ. 648/2012 
ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΒΚ 
ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΒΚ ηεο Βπηηξνπήο 
(ΒΒ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Ώ’ 139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ώπξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΒΒ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Ώ ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Δ ππνρξέσζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Β.Π.Β.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ε.Κ.Β.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη 

αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λφκηκν 

εθπξφζσπν. 

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

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

Ώλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Βιιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
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Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 
έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 
ηεξείηαη. 
 

Αελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 
ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 -- 

2.2.3.4. Ώπνθιείεηαη53 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο54:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/201655, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 
θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

                                                           
53 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 

4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Ώ.Ώ. δχλαηαη λα επηιέμεη φινπο, κεξηθνχο, ή, ελδερνκέλσο, θαη θαλέλαλ απφ ηνπο 
ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο 
(εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε 
λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). Βπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Ώ.Ώ. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ 
ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΒΒΒ, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο 
ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 

54
 Βηδηθά γηα ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πξβι. ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 20/22-06-2017 ηεο Ώξρήο (ΏΑΏ: 

ΧΡΞ3ΟΞΣΐ-9Ρ5). Βηδηθφηεξα, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ 
δπλεηηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δίδεη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (πξβι θαη αηηηνινγηθή ζθέςε 101 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΒΒ). 

55
 Δ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2106. 
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αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο 
πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο.56 

2.2.3.5. -- 

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία57, 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 
δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 
εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 
επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 
παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Βάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ώλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 58. 

2.2.3.8. Δ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/201659. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο60  

                                                           
56 Παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016.Βπίζεο, πξβι. ππ’ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 έγγξαθν ηεο Ώξρήο (ΏΑΏ 

Φ3Κ8ΟΞΣΐ-09ΐ) ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ΑΒΒ ηεο 24 Οθησβξίνπ 2018 ζηελ ππφζεζε C-124/2017.  
57

  ρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 14εο Εαλνπαξίνπ 2021 
ηνπ ΑΒΒ ζηελ ππφζεζε C‑387/19 

58
 Παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   

59
 Πξβι. απφθαζε ππ’ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΒΚ 385 ηεχρνο ΤΟΑΑ, 25-05-2020), ε νπνία εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016.  
60 Βπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηελ θξίζε θαη 

ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 
(άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Βπηπιένλ, νη A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο 
απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα, θαηά ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ θξηηήξηα επηινγήο, 
ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο 
πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε. Οη Ώ.Ώ. δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΒΒΒ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9., θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Πξβι. θαη ηελ 
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2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο61  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 
ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Βπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Α, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
ΐηνηερληθφ ή Βκπνξηθφ ή ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ώκπληηθνχ 
Τιηθνχ62  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα63  

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα64  

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο65  

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

  

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ66 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 

                                                                                                                                                                                                 
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Β.Ώ.Ώ.ΑΔ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο 
θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' 

(ΏΑΏ ΧΐΤ7ΟΞΣΐ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηηο Βλφηεηεο IΕΕ θαη IV παξ. 1 φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
61

 Άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016. 
62

 Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Ώ λ. 4412/2016. 
63

 Άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Βπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη νη Ώ.Ώ. κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) 
λα δηακνξθψζνπλ ηελ παξνχζα παξάγξαθν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα 
επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), 
είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε 
κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

64
 Άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016.  

65
 Άξζξν 82 λ. 4412/2016. Βπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Ώ.Ώ. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν 
ηεο ζχκβαζεο.  

66 Άξζξν 78 λ. 4412/2016 
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ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο67. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.   

Βηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΕΕ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΕΕ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ 
νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο68.  

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

Δ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 
έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ 
θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή  πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Βπηθνηλσλία» ηνπ ΒΔΑΔ. Ο θνξέαο πνπ 
αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ 
πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) 
ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο69. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
δηα ηνπ ΒΒΒ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. 
δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 

                                                           
67 Αχλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ ησλ ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο 

πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο.  
68 Άξζξν 78 παξ. 1 εδ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.   
69 Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 30% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (πξβι. παξ. 5 άξζξνπ 
131 ηνπ λ. 4412/2016). 
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ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε70. 

ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 
ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη 
ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο71.  

Ώλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΒΒΒ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή72.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 
ηνπ λ. 4412/2016 Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 
ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα III ,ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΒΒΒ73 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.74  

Σν ΒΒΒ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Ώλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
ππνγξαθήο ηνπ ΒΒΒ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη 
κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΒΒΒ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ 
ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΒΒΒ.75 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην 
ΒΒΒ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ.76 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΒΒΒ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

                                                           
70 Άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016. 
71

 Άξζξν 131 παξ. 6 λ. 4412/2016 
72

 Άξζξν 104 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016  
73

 Σν ΒΒΒ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Ε Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΕΕ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΕΕΕ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, 
Μέξνο IV Κξηηήξηα Βπηινγήο, Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο.  

74
 Ώπφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 

πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Βπξσπατθνχ Βληαίνπ Βγγξάθνπ 
χκβαζεο (ΒΒΒ). Μπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Αηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΒΔΑΔ 
www.promitheus.gov.gr Πξβι θαη ην Αηνξζσηηθφ (Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο 
Εαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ Βθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΒΒ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην 
Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο , κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ 
ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ  θείκελν ηνπ Βθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ, Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Αηνξζσηηθφ ζηελ 
αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

75
 Άξζξν 79Ώ παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

76
 Άξζξν 79 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΒΒΒ ππνβάιιεηαη 
ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ην ΒΒΒ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο77. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΒΒΒ,78 ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο79 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Εδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΒΒΒ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 

3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο80. 

ζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 

έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΒΒΒ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ81. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα82  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Δ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Δ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Δ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  
ζην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε 
ζπλαίλεζεο.  

                                                           
77 Άξζξν 96 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
78

 βι. Α.Β.Β. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28 
79

 ΐι. ελδεηθηηθά ηΒ 754/2020, 753/2020 (Α΄ Σκήκα)  
80

 Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4635/2019. 
81

  Παξ. 2
Ώ
 άξζξνπ 73 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 

82
 Άξζξν 80 λ. 4412/2016.  Βπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Βάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη 
ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα 
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. ΐ.3 ηεο παξνχζαο   
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ83. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  
παξαθάησ. 

Ώλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ 
πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. 
α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Βηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Δ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Εδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 
πεξίπησζε (α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Ώ.Ώ.Α.Β..  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΒΦΚΏ.  

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 
δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα 
ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

                                                           
83 Άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
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γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.484 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.  

Εδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην 
νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε  ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, θαη επηπιένλ γηα ηα λνκηθά 
πξφζσπα φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή εθθαζάξηζε .  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Β.Μ.Δ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Βθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Βπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 
ηεο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ Βζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Βληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Αηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Βηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Β.Μ.Δ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ85. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 
επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 
ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.86 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
ΐηνηερληθφ ή Βκπνξηθφ ή ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ώκπληηθνχ 
Τιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Β.Μ.Δ. ησλ σο άλσ 
Βπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 
αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο. 

                                                           
84  Βθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
85

  Παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016 
86

 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Ώ λ. 4412/2016. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε Ώ.Ώ. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, 
θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα 
ζρεηηθά Βπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε . 
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Βπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 
(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. -- 

Β.4. -- 

Β.5. -- 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη 
δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΒΜΔ), πξνζθνκίδεη 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 
ηζρχνο. 

Βηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΒΜΔ87, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 
εθπξνζψπεζεο88, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΒΜΔ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ. 

 ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΒΚ, απνθάζεηο 
ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

                                                           
87    χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΒΜΔ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: 

 α.  ε Ώλψλπκε Βηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Ώ` 104), β. ε Βηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Βπζχλεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Ώ` 91), 

 γ.  ε Εδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Βηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Ώ` 86), 
 δ.  ε Οκφξξπζκε θαη Βηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Βηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Ώ` 86), 

θαζψο θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 
 ε. ν Ώζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Ώ` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν 

πηζησηηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 
 ζη. ε Κνηλ..ΒΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Ώ` 205) θαη 
 δ. ε Κνη..Π.Β. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Ώ` 96), 
 ε.  ε Ώζηηθή Βηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΏΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 
 ζ.  ν Βπξσπατθφο κηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2137/1985/ΒΟΚ (ΒΒΒΚ L. 199, 

δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 
 η.  ε Βπξσπατθή Βηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΒΚ (ΒΒΒΚ L. 294) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ 

εκεδαπή, 
 ηα.  ε Βπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Βηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΒΚ (ΒΒΒΚ L. 207) θαη έρεη 

ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 
 ηβ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2017/1132 (ΒΒ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο (Β.Β.), 

 ηγ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ζε ηξίηε 
ρψξα θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 

 ηδ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ εκεδαπή ηα θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ 
εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

 ηε.  ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012 
88

  Σν πηζηνπνηεηηθφ Εζρχνπζαο Βθπξνζψπεζεο (θαηαρσξίζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) παξνπζηάδεη ηηο ζρεηηθέο κε 
ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίζεηο/κεηαβνιέο ζην Γεληθφ Βκπνξηθφ Μεηξψν. 

          Σν Ώλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Βθπξνζψπεζεο παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ θαη 
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία απηή ηε ζηηγκή, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 
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ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 
εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. ζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, 
εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 
κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ώπφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη 
ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο89 πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 
αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

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

Δ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 
Βηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 
πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη 
πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε ΐ.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. Βηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο 
θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή 
πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Δ 
ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα 
ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη 
ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

                                                           
89 Άξζξν 83 λ. 4412/2016.  
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ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ζη’ ηνπ Μέξνπο ΕΕ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΕΕ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε 
ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα 
ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
εθηειέζεη.  

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε 
ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Βπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Αηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 
ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο90  

Κξηηήξην αλάζεζεο91 ηεο χκβαζεο92 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο93 θαη ζπγθεθξηκέλα κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε 
ηηκή αλά ηκήκα μερσξηζηά 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ε ηεο 
Αηαθήξπμεο. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο 
πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε ηκήκαηνο είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα 
ή ζε φια ηα ηκήκαηα. 

Αελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Δ έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

                                                           
90 Άξζξν 86 λ. 4412/2016 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 

Βθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2015/1986 ηεο Βπηηξνπήο (L 296) 
91

 Σα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Πρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΙΦ)  

92 Πρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Παραρτιματοσ II (Προκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
 

93
 Πρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 

(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
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πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο94. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Βπηθνηλσλία» ηνπ ΒΔΑΔ.95 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΒΔΑΔ, 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Βιιεληθή 
Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα 
άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 
εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (ΐ΄2453/ 09.06.2021) Κνηλή Ώπφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Ώλάπηπμεο θαη Βπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε 
ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ 
Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΒΔΑΔ)» (εθεμήο Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο).  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν 
νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΒΚ 
θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΒΒ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΒΔΑΔ, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 
ηεο Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  
 
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΒΔΑΔ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 
ΒΔΑΔ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΒΔΑΔ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΒΔΑΔ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηεο.96 
 
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο:  
(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 
ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

Ώπφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΒΔΑΔ, ηα 
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Βθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

                                                           
94 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016. 
95

 Άξζξν 15 ΚΤΏ ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
96

 Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη άξζξν 4 παξ. 2 Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη- Τπεξεζίεο. 
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Αελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Βθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα 
ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΒΔΑΔ, ζηελ 
ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ 
θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. 
Βπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη 
νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ97.   
 
 Πξνζνρή νη νηθνλνκηθνί θνξείο επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη : 

Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ην  ππφδεηγκα ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (γηα θάζε ηκήκα πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά) ηνπ Παξαξηήκαηνο 
VII πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.   

 

2.4.2.5. Βηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί 
Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Ώ΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά 
δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2798 ηνπ λ. 4727/2020 (Ώ΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 
πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Ώ΄ 45), 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 99 

Βπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΒΚ100 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 
θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

                                                           
97 Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 ηεο Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
98

   ΐι. ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Ώ 68) - 
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Ώ΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνίνπ:" Δ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Ώ` 75) κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Βληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Αεκφζηαο 
Αηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Δ ειεθηξνληθή 
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο 
παξνχζαο.  2. Δ απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ 
παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Ώ` 45). Δ 
εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 
Αηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Βθφζνλ ηεξνχληαη νη 
φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν 
έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο". 

99 Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 13 ηνπ 

λ.4412/2016 . Πξβι θαη άξζξν 13 παξ. 1.3.1 ηεο Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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Βηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 
θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ 
νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999101,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή 
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν102.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 
4412/2016. 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ 
έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Ώπαιιάζζνληαη 
απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Βιιάδα (ελδεηθηηθά 
«χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Βιιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 
λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 
15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Βπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή 
παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ 
ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΒΒ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΒΒ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ 
φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο 
αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 

Βπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο”, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν 
αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   

Δ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 
θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 
ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο 

                                                                                                                                                                                                 
100 χκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΚΑΑ), «ε. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ Φχιισλ Βθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο (ΦΒΚ) πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ πξσηφηππν ΦΒΚ ζε έληππε κνξθή ή απφ ΦΒΚ ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Βζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ηζρχνπλ αλάινγα νη ξπζκίζεηο ηνπ 
άξζξνπ απηνχ..». 

101
 Βλδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα 

102
   Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ 
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Βπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ 
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- 
ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο 
ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ103 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Βπξσπατθφ 
Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 
δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΒΒΒ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) 
ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 
2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΒΒΒ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. (Παξάξηεκα  ΕΕΕ)  

Δ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 
ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΒΔΑΔ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΒΒΒ. Οη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν 
κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΒΒΒ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 
ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 
παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

 

Ο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη  ηα θάησζη:  

 

1) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη : 

 ην φρεκα ή ηα νρήκαηα πνπ δηαζέηεη σο θηλεηή κνλάδα επηζθεπήο ειαζηηθψλ  

 φηη εάλ ην φρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιφγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ ειαζηηθνχ), ε 
αληηθαηάζηαζε φζσλ ειαζηηθψλ απαηηνχληαη ζα γίλεηαη επηηφπνπ απφ θηλεηφ ζπλεξγείν 
επηζθεπήο ηνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Αήκνπ.  

 Δ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 
6σξνπ, απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο.  

(γηα ηα ηκήκαηα 11, 12, 13 θαη 14) 
 

2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη:   

                                                           
103 ΐι. άξζξν 93  ηνπ λ. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 ια ηα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο γλήζηα ή ζπκβαηά 

(αλάινγα) εθφζνλ απηά θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ρσξίο βιάβεο ή 

ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο.  

 Βίλαη ζε ζέζε εάλ απηφ δεηεζεί λα απνδείμσ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηε γλεζηφηεηα - 

ζπκβαηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ (ζπκβαηά) κε 

θαηάζεζε αλαιφγσλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο.  

 Παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα έλα έηνο θαη ζε πεξίπησζε 

κε θαηάιιεινπ κε ζπκβαηνχ αληαιιαθηηθνχ έρσ ηελ ππνρξέσζε σο αλάδνρνο λα ην 

αληηθαηαζηήζσ άκεζα κε άιιν θαηάιιειν. 

 ηα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE, εθηφο απφ απηά 

πνπ εμαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ή Οδεγία ηεο Β.Β.. 

 ηα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα γλήζηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθάκηιια απηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ ΒΚ 1400/2002 ή 

ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 461/2010 θαη άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο, φρη κεηαρεηξηζκέλα). 

 

 έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη απαηηήζεσλ θαη έρεη ζρεκαηίζεη πιήξε εηθφλα γηα 

ην είδνο θαη ηνλ ηχπν ησλ νρεκάησλ 

(γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17 θαη 18)  
 

 

3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη : 

 ηα ειαζηηθά ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο  

 ηα ειαζηηθά ζα λα είλαη θαηλνχξγηα θαη δελ ζα έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία αλαγφκσζεο   

 ζηελ ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαζηηθψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία απνθαζήισζεο 

(Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ 

ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε βαιβίδσλ θαη 

πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη. 

 εάλ ην φρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιφγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ ειαζηηθνχ),  ε 

αληηθαηάζηαζε φζσλ ειαζηηθψλ  απαηηνχληαη ζα γίλεηαη επηηφπνπ απφ θηλεηφ ζπλεξγείν 

επηζθεπήο ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Αήκνπ.  

 

( γηα ηα ηκήκαηα 11 θαη 12) 

 

4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη :  

ε κάξθα ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ αλαιπηηθά γηα θάζε δηάζηαζε ειαζηηθψλ φπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζηα ηκήκαηα 11 θαη 12. εκεηψλεηαη φηη γηα θάζε δηάζηαζε πξέπεη λα δεισζεί κία 
κάξθα ειαζηηθψλ ε νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη απφ δηάζηαζε ζε δηάζηαζε. Η αναγραυή 
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περισσότερων της μιας μάρκας θεωρείται εναλλακτική προσυορά πράγμα ποσ επισύρει 
απόρριψη της προσυοράς. 

( γηα ηα ηκήκαηα 11 θαη 12) 

 

5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη : 

ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ  ή ηνπ ηξίηνπ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν 
αλάδνρνο θαζψο θαη ε απφζηαζε απηνχ απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Αήκνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 
Ληηφρσξν.  
 

( γηα ην ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23 θαη 24) 

 

6) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη : 

   Αηαζέηεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ λα εθηειέζνπλ 

 Θα δέρεηαη έιεγρν-απηνςία ζην ζπλεξγείν ηνπο απφ ηελ αξκφδηα  ππεξεζία ηνπ Αήκνπ 
θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ρσξίο λα 
απαηηείηαη πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο 

 Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ ηα νρήκαηα βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ κεηνδφηε, απηφο είλαη 

θχξηα θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε είδνπο δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ θαη ν Αήκνο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε κεξηθή ή νιηθή γηα ην δεκησζέλ φρεκα 

 Τπνρξενχηαη λα αλαιάβεη, κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη κε αζθαιέο κέζν 

κεηαθνξάο (φπσο νξίδεη ν Νφκνο) ηε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην ζπλεξγείν ηνπ εάλ 

απηφ αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο ππαηηηφηεηάο ηνπ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

 Βγγπάηαη γξαπηψο ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ε δε ρξνληθή εγγχεζε δελ ζα είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο (1) ρξφλνπ. 

 Ο ρξφλν παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ δελ ζα μεπεξλά ηηο δχν εξγάζηκεο εκέξεο. 

 Σν σθέιηκν θνξηίν (ηνλάδ) δελ ζα έρεη κεγαιχηεξε απφθιηζε ηνπ ±5% απφ ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή ηθαλφηεηα (επί ηνπ λνκίκνπ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο. 

 εγγπάηαη ηελ αλά πάζα ζηηγκή δηαζεζηκφηεηα ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο γηα ην νπνίν ζπκκεηέρεη, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 80%. 

 ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο ζην δξφκν ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα 
κεηαβεί θαη λα επηζθεπάζεη επί 
ηφπνπ ην αθηλεηνπνηεκέλν φρεκα θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο λα ην 
παξαιάβεη θαη λα ην κεηαθέξεη ζην 
ζπλεξγείν ηεο πξνο επηζθεπή κε δηθά ηεο κέζα θαη έμνδα. 

     ζνλ αθνξά ζηα κεραλήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβνχλ νδηθψο ζην ζπλεξγείν 
(φπσο πρ. θνξησηέο) ε 
επηρείξεζε ππνρξενχηαη εθφζνλ αδπλαηεί λα ηα επηζθεπάζεη επί ηφπνπ λα ηα 
παξαιάβεη, λα ηα κεηαθέξεη ζην 
ζπλεξγείν ηεο πξνο επηζθεπή θαη λα ηα παξαδψζεη ζην Αήκν κε δηθά ηεο κέζα θαη 
έμνδα. 

     Θα  είλαη ζε ζέζε εληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο, απφ ηελ γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο 
ππεξεζίαο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερληθή επηζεψξεζε ηνπ 
νρήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 
εξγαζηψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 
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(γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17 θαη 18) 

 

7) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο πνπ επηζπκνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

(γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 23 θαη 24) 

 

8) Έλαξμε επαγγέικαηνο απφ ηελ εθνξία    

(γηα ηα ηκήκαηα 17 θαη 18)  

 
9) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη : 

 

ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ αλαγφκσζεο θαη φηη ηα ειαζηηθά ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 
ελφο (1) έηνπο  
 
( γηα ηα ηκήκαηα 13 θαη 14) 

 

10) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη : 

 

ηα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ κειέηε  

 

( γηα ηα ηκήκαηα 19,20,21 θαη 22) 

 

11) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη :  

 

Οη ζπζζσξεπηέο  ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο  

 

(γηα ηα ηκήκαηα 19 θαη 20) 

  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ  ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ104. 

 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Δ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά ηκήκα 
μερσξηζηά  

Πξνζνρή νη νηθνλνκηθνί θνξείο επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη : 

Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ην  ππφδεηγκα ηεο 

                                                           
104 Άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016. 
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νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (γηα θάζε ηκήκα πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά) ηνπ Παξαξηήκαηνο 
VII πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.   

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Ώ., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΏ 20%. 

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

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΒΤΡΧ ή 
θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΒΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 
Παξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ105   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 
κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη 
σο κε θαλνληθή. 

Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 
ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ106 

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

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 
ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 
ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

                                                           
105

 Άξζξν 97 λ. 4412/2016 
106 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
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ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Ώπνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο,107  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΒΒΒ, εθφζνλ απηέο δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ 
έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα 
ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, , 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο . Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ 
θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 
λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή 
ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 
103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

                                                           
107 Άξζξα 92 έσο 97, άξζξν 100 θαζψο θαη άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ108 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΒΔΑΔ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο109, εθεμήο Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Διεθηξνληθή Ώπνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ 14-12-2022 θαη 
ψξα  10.00 π.κ. 

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα 
κέιε ηεο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ θαη ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΒΔΑΔ νξγάλσλ 
ηεο110, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 
ΒΒΒ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 
κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Δ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη 
γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 
πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα111. 

Βηδηθφηεξα : 

α) Δ Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε 
ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο, ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε 
ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   

                                                           
108 Άξζξν 100 λ. 4412/2016 θαη άξζξν 16 ΚΤΏ ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο  
109 Βπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Βπηηξνπήο 

Αηελέξγεηαο Αηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην  άξζξν 221Ώ ηνπ λ. 4412/2016 
110 ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ 

πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ((επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) ειέγρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξνζθεξφλησλ, αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο, εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε 
δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ 
απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γλσκνδνηνχλ 
γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.  

111 Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι θαη  έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ άξζξνπ 42 λ. 
4781/2021  
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ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 
αλσηέξσ πξαθηηθφ. Δ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ 
απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο 
νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΒΔΑΔ. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
Δ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο112. 
 
β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Δ 
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ113. 
 
γ) ηε ζπλέρεηα ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή 
πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Βάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΒΔΑΔ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 
πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη 
ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Βάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν 
ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. [ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Ώ.Ώ. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα 
ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 
πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απφθαζε114] 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Δ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 
ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο.115  [Βπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ 
σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε] 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ 
πξαθηηθά εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ116 
(«Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΒΔΑΔ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, 
ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί 
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Δ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη 
ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

                                                           
112 Άξζξν 72 παξ. 13 λ. 4412/2016 
113 Δ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη ην πξαθηηθφ απηφ κε εζσηεξηθή ηεο απφθαζε. 
114 Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ αλήθεη ν 

νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
δεηήκαηνο ηεο απφξξηςεο πξνζθνξψλ σο αζπλήζηζηα ρακειψλ. Πξβι θαη απφθαζε ηΒ ΒΏ 
184/2020 

115 Άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 
116 Άξζξν 100, παξ. 2 λ. 4412/2016  
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ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 
ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Αηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ 
ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ελψπηνλ ηεο ΏΒΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο117. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ118 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  
πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΒΔΑΔ, θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Βηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη 
απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Βληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 
έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 
Αηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 
νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5119.  

Ώλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΒΔΑΔ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 
παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 
ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή 
ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Δ 
παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 
πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 
δηαθάλεηαο. 

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

                                                           
117 Άξζξν 100, παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016  
118

 Άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016  
119

 Πξβι άξζξν 17 ΚΤΏ ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 



 

 

ελίδα 43 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  
ην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ 
ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

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

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε 
πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΒΒΒ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε 
γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), 
δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ120.  

Ώλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ 
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Δ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ Αηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ 
ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

 3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο121  

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 
Βπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε 
έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί 
αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    

Δ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ 
νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ 
νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Διεθηξνληθνχ Αηαγσληζκνχ». Μεηά ηελ έθδνζε θαη 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο122. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ 
ηεο ΏΒΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Αελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.123 

3.3.2. Δ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

                                                           
120 Άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 
121

 Άξζξν 105 ηνπ λ. 4412/2016 
122

  Πξβι άξζξν 16 παξ. 3 ΚΤΏ ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
123

 Άξζξν 100 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 



 

 

ελίδα 44 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, 
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΏΒΠΠ θαη ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΏΒΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 
αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Βιεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, 
θαη  
δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Ώ ηνπ 
λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Δ ππεχζπλε 
δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Βθφζνλ 
δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ε νπνία 
εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΒΔΑΔ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Δ ζχκβαζε ζεσξείηαη 
ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 
ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Ώλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 197 θαη 198 ΏΚ. 

Βάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 
αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΏΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Ώ. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Ώξρή Βμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΏΒΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 
4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ124 . 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

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

                                                           
124 Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017. 
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(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Βηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΚΔΜΑΔ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο125 . 

Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 
αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο 
θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη 
εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59126. 

Δ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Ε ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Βπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ 
έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Ώ. Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 
4412/2016 . Δ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΏΒΠΠ επί 
ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Δ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΏΒΠΠ κεηά απφ 
άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 
39/2017. κσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο 
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Δ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα 
αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Βπηθνηλσλία»  :  

α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, 
δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Αηαβηβάδεη ζηελ ΏΒΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο 
αιιά θαη ηελ Έθζεζε Ώπφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Ώπφςεσλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Ώπφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 
ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ 
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

                                                           
125 Άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017 
126

 Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Ώ. ΒΔΑΔ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΒΔΑΔ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Δ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά 
ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

 

Β. πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ 
αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΏΒΠΠ θαη 
ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Αηνηθεηηθνχ Αηθαζηεξίνπ . Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε 
πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Ώ.Β.Π.Π. Αηθαίσκα 
άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Ώ.Β.Π.Π. θάλεη δεθηή 
ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΏΒΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 
ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Αηθαζηήξην. 

Δ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Ώ.Β.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ 
απνθάζεψλ ηεο. Δ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ 
λ. 4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο 
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο.127 

Δ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε 
ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 
δηθνγξάθνπ.128 

Ώληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Ώ.Β.Π.Π., 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, 
ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ 
Αηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ 
θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή 
ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Αηθαζηεξίνπ. Βληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη 
απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Βληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην 
Αηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ. 

Βπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο 
δίθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ 
ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή 
απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 

Δ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο 
εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Βπίζεο, ε πξνζεζκία γηα 
ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.129 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.   

                                                           
127 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016. 
128

 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
129

 Πξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Ώλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε 
ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη 
αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Ώλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί 
ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν 
ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 
ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Δ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο ηνπ Αηαγσληζκνχ. Βπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο 
άλσ Βπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 
ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 
παξάιεηςε.  

Βηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε 
ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

Βπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ 
ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα 
πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 
ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

4.1.1 Βγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο:  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο . Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 
παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ.  

Δ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 
γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξφζεζκνπ.  

 

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Ώζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄. 
Δ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 
2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Δ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Βζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ 
(ΒΜΠΏ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Β.Ο.ΏΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΒΜΠΏ ηνπ ππφρξενπ 
παξαγσγνχ. Δ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.130. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ώλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Δ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Βπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο131. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ώλαδφρνπ 
κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Δ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  
ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Βπηπιένλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 
δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο132 

Δ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Βπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ. 4412/133 134 

                                                           
130 Άξζξν 130 λ.4412/2016 
131

 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
132

  Πξβι. άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016 
133

 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221. Βηδηθά γηα ηελ 
πεξίπησζε ησλ Κεληξηθψλ Ώξρψλ Ώγνξψλ, γηα δεηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ζπκθσληψλ - πιαίζην θαη ζπκβάζεσλ 
θεληξηθψλ πξνκήζεηψλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ απηέο, γλσκνδνηεί ε επηηξνπή ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 
221 ((επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) 

134
 Απλαηφηεηα ηεο Ώ.Ώ. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 
ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε 
θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε 
ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο135, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα 
φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α),  ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 
πξνζθαιέζεη ηνλ επφκελν, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη ην 
αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ απηφο είρε ππνβάιεη (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)136. Δ ζχκβαζε 
ζπλάπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Δ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο 
πξφηαζεο.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο137  

4.6.1. Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΒΒ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Αηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΒΒ. 

                                                           
135      ΐι. ηδίσο ηελ πεξ. γ ηεο παξ.4  ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 
136

      Άξζξν 132, παξ. 1δ), πεξ. αα ηνπ λ. 4412/2016.  
  Πξβι., επίζεο, Καηεπζπληήξηα Οδεγία 22 ηεο Ώξρήο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο», 

Κεθάιαην ΕΕΕ.Α. ζεκείν Ε, ζει. 17 (ΏΑΏ: 7ΜΤΣΟΞΣΐ-ΓΓΓ).   
137

 Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Αηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο138  

5.1.1. Δ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

- Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

Δ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016139, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Ώλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Ώ., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Εδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Βληαίαο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο 
Αεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 140 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΒΔΑΔ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΏ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ λ. 4412/2016141 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)142 . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 
επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΏ . 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο . 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο143 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Βπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο): 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

                                                           
138     Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία, εθηφο Φ.Π.Ώ., είλαη ίζε πξνο ή αλψηεξε απφ ηα 

θαηψηαηα φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4412/2016 νη αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ θαη λα 
επεμεξγάδνληαη ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν έθδνζεο ειεθηξνληθψλ 
ηηκνινγίσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 12 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ. 4601/2019 (Ώ΄44) θαη ησλ, 
θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.  

139
 Άξζξν 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4782/2021.  

140
 Άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4013/2011. 

141
 Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Φεθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ  ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

142
 Πξβι Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 1191/14-3-2017 (ΐ' 969) “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Ώ.Β.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ 
λ. 4412/2016 (Ώ΄ 147)”. 

143
 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016  
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γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ 
επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
επφκελεο παξαγξάθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 
πεξίπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016144 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε 
πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο.  

Ώλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε, 

β) -- 

γ) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ώλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη 
κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Α = (ΣΚΣ ΣΚΒ) x Π πνπ: Α = Αηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, 
αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 
απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΣΚΒ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 
απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,04 . 

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ 
έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε 
πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Βίζπξαμεο Αεκφζησλ Βζφδσλ. Σν 
δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
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δ) Βπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 
θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

 

5.2.2.  Ώλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ 
Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν145 πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 
πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΏ. Βάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά 
ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Βθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 
πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.  

Δ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 
πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ146   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 
παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Ώπφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δ εκπξφζεζκε 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Βπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη 
ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 
απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Ώλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Ώλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 
απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

                                                           
145 Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016. 
146

 Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζθπγψλ, ζπγθξνηείηαη εηδηθφ γλσκνδνηηθφ 
φξγαλν, ηξηκειέο ή πεληακειέο), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ 
είλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο. 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 
αγσγήο ζην Αηνηθεηηθφ Βθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Ώ ηνπ λ. 4412/2016147. Πξηλ απφ ηελ 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Αηνηθεηηθφ Βθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 
ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ώλ ν αλάδνρνο ηεο 
ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Αελ 
απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην 
δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο. 

                                                           
147 Άξζξν 205Ώ ηνπ λ. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1.  

Ώ) Γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23 θαη 24 ηζρχνπλ ηα θάησζη : 

Λφγσ ηνπ φηη ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ εθηεινχλ θνηλσθειέο έξγν, ε δε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ 
βιαβψλ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ θαη ηεζεί ζε θίλδπλν ε δεκφζηα πγεία ζα πξέπεη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 
νρεκάησλ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο (2) δχν εξγάζηκεο εκέξεο ε πεξίπησζε πνπ νη εηαηξείεο δελ 
έρνπλ απφζεκα ζε αληαιιαθηηθά ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ν ρξφλνο ζα παξαηείλεηαη χζηεξα 
απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαη κέρξη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο. ε εμαηξεηηθή 
πεξίπησζε πρ. φηαλ ην αληαιιαθηηθφ δελ παξάγεηαη πιένλ ή δελ ππάξρεη απφζεκα ζην 
εξγνζηάζην, ν ρξφλνο παξάδνζεο παξαηείλεηαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο.   

 

ΐ) Γηα ηα ηκήκαηα 19, 20, 21 θαη 22  ηζρχνπλ ηα θάησζη :  

  
Δ παξάδνζε  ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ρξφλν, ρψξν θαη πνζφηεηεο παξαδνχκελνπ πιηθνχ πνπ ζα 
ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ν εξγνδφηεο θαη ζα γίλεηαη κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ 
πξνκεζεπηή. Ώλ δεηεζεί, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θέξεη ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ ζε έλα κήλα ην 
αξγφηεξν απφ ηελ ζηηγκή πνπ εγγξάθσο ε ππεξεζία ζα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Ο 
ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο  απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
παξαγγειίαο θαη  

 

Γ) Γηα ηα ηκήκαηα 11, 12 , 13  θαη 14   ηζρχνπλ ηα θάησζη:  

 

Δ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 6σξνπ, 

απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν. 

 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: α) 
ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 132 πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, β) έρεη 
εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν 
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  ηελ πεξίπησζε 
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο148. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο. 
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε 
επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη 
θπξψζεηο. 
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      Παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 206 
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6.1.2. Βάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη 
λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 
εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16149 ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ . Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 
δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν 
πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο ηξφπν/νπο: 
καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ή κεραληθή εμέηαζε.  

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Δ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε 
ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 
αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα 
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Βπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 
εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 
ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Δ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ παξάδνζε απηψλ.  

Ώλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, 
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Αεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε 

                                                           
149 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Βπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο 
ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο”  
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βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν 
εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ώλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 
πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Δ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.150 

6.3  Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
ζην εμσηεξηθφ 

-- 

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Ώλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 
Ώλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Δ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΔΡΟΛΗΟΛΗΟ 

                                                           
150 ην άξζξν απηφ ε Ώ.Ώ. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ΤΏ Π1/2489/6.09.1995 

(ΐ΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

Οη ηερληθέο πξνζθνξέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη λα 
θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο φζνλ αθνξά φιεο ηηο θαηεγνξίεο αληαιιαθηηθψλ (θηλεηήξαο, 
ζαζκάλ, ππεξθαηαζθεπέο, ζχζηεκα δηεχζπλζεο θιπ) θαζψο θαη γηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο.  

Ώπνξξίπηνληαη αληαιιαθηηθά πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
εθάζηνηε θαηαζθεπαζηψλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπο θαηά 
πεξίπησζε. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηε 
γλεζηφηεηα - ζπκβαηφηεηα αιιά θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, εθφζνλ επηζπκνχλ, λα επηζθεθζνχλ ην ακαμνζηάζην θαη ζε 
ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία λα εμεηάζνπλ ηα νρήκαηα θαη ηηο ππεξθαηαζθεπέο θαη λα 
ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα απηά θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Εδηαίηεξε πξνζνρή ζα 
πξέπεη λα δψζνπλ ζηνπο ηχπνπο ησλ ππεξθαηαζθεπψλ, ηνπο κεραληζκνχο πνπ απηέο θέξνπλ θαη 
ζηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ. Σα αληαιιαθηηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο.  

 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ, δεηνχληαη αληαιιαθηηθά γλήζηα ησλ 
εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ ή εθάκηιια ζχκθσλα κε ηελ 1400/2002 θαη 461/2010  
νδεγία ηεο Β.Β, ηα νπνία ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE, εθηφο απφ απηά πνπ εμαηξνχληαη, ζχκθσλα κε 
ηνλ Νφκν ή Οδεγία ηεο Β.Β. θαη ν κεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηα 
αληαιιαθηηθά ή αλαιψζηκα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη απφδεημε χπαξμεο ηεο ζήκαλζεο CE. 

 

Λφγσ ηνπ φηη ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ εθηεινχλ θνηλσθειέο έξγν, ε δε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ 
βιαβψλ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ θαη ηεζεί ζε θίλδπλν ε δεκφζηα πγεία ζα πξέπεη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ 
νρεκάησλ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο (2) δχν εξγάζηκεο εκέξεο ε πεξίπησζε πνπ νη εηαηξείεο δελ 
έρνπλ απφζεκα ζε αληαιιαθηηθά ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ν ρξφλνο ζα παξαηείλεηαη χζηεξα 
απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαη κέρξη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο. ε εμαηξεηηθή 
πεξίπησζε πρ. φηαλ ην αληαιιαθηηθφ δελ παξάγεηαη πιένλ ή δελ ππάξρεη απφζεκα ζην 
εξγνζηάζην, ν ρξφλνο παξάδνζεο παξαηείλεηαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο.   
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Δηδηθά γηα ηα ηκήκαηα 11 θαη 12 (ΔΛΑΣΗΚΑ)  απαηηνχληαη ηα θάησζη :  

 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ειαζηηθψλ πξέπεη λα απνηππψλνληαη αλάγιπθα ζην πξνθίι ηνπ ειαζηηθνχ 
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. 

ηα πιατλά ησλ ειαζηηθψλ ζα αλαγξάθνληαη κε αλάγιπθα ζχκβνια (γξάκκαηα - αξηζκνχο) 
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Οη δηαζηάζεηο. 

 Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο (π.ρ. radial). 

 O δείθηεο θνξηίνπ θαη ηαρχηεηαο. 

 Ο αξηζκφο ησλ ιηλψλ. 

 Δ εκεξνκελία θαηαζθεπήο (DOT). 

 Δ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Β.Β. 

 

Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. 

 

Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία αλαγφκσζεο   

 

Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο πνπ λα κελ απέρεη ρξνληθά πεξηζζφηεξν 
απφ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

 

Βάλ ηα ειαζηηθά θαηά ηελ παξαιαβή θέξνπλ θαθψζεηο, αιινηψζεηο, θζνξέο, εμνγθψκαηα, 
ζρηζίκαηα ζηελ επηθάλεηά ηνπο δελ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, κε επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Αήκνπ, έσο ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ κε ηα 
πξέπνληα. 

 

ηελ ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαζηηθψλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία 
απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο 
ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε βαιβίδσλ θαη 
πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη. 

 

Λφγσ ηνπ φηη ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ εθηεινχλ θνηλσθειέο έξγν, ε δε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο 
βιάβεο είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα κε δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ηνπ Αήκνπ θαη ηεζεί ζε θίλδπλν ε δεκφζηα πγεία ζα πξέπεη νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ 
ειαζηηθψλ λα είλαη ζρεηηθά κηθξνί. Δ παξαιαβή ησλ ειαζηηθψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, χζηεξα απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηεο 
ππεξεζίαο κε ηνλ αλάδνρν, εθηφο εάλ ην φρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιφγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο 
ηνπ ειαζηηθνχ), νπφηε ε αληηθαηάζηαζε φζσλ ειαζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζα γίλεηαη επηηφπνπ απφ 
θηλεηφ ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Αήκνπ.  

 

Δ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 6σξνπ, 
απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν. 

 

 

Σξφπνο θαη ηφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ ειαζηηθψλ : 
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Βάλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο ή ηνπ ηξίηνπ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ 
ζηεξίδεηαη ν αλάδνρνο θαη ζα δεισζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 
βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) ρηιηνκέηξσλ απφ ην  απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ 
Αήκνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Ληηφρσξν, νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ειαζηηθψλ ζα γίλνληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ ηξίηνπ ζε φηη αθνξά ηα θνξηεγά ,εκηθνξηεγά θαη επηβαηηθά 
απηνθίλεηα, ελψ ζε φηη αθνξά ηα κεραλήκαηα έξγνπ ε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ ζα γίλεηαη 
απφ θηλεηφ ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ζην εξγνηάμην ηνπ Αήκνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ ηξίηνπ, βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα (30) 
ρηιηνκέηξσλ θαη κέρξη ην φξην ησλ ζαξάληα (40) ρηιηνκέηξσλ, ν αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειαζηηθψλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ Αήκνπ. ε πεξίπησζε 
αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο έξγνπ ε αληηθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζην ζεκείν 
αθηλεηνπνίεζεο άκεζα. 

Δ απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαζηηθψλ (είηε ηνπ 
ζπκκεηέρνληα είηε ησλ ηξίησλ ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη) πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 
κέγηζηε αθηίλα 40ρικ (ζαξάληα ρηιηνκέηξσλ) απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Αήκνπ πνπ βξίζθεηαη ζην 
Ληηφρσξν.  
 

Δηδηθά γηα ηα ηκήκαηα 13 θαη 14 (αλαγφκσζε θαη επηζθεπή ειαζηηθψλ) ηζρχνπλ θαη ηα 

θάησζη :  

 

Ο Αήκνο Αίνπ-Οιχκπνπ ζα πξνβεί ζηελ αλαγφκσζε ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ ησλ νρεκάησλ 
ηνπ πιήξσο ηνπνζεηεκέλα κε ηελ κέζνδν ηεο ςπρξήο αλαγφκσζεο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο 
απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ επηζθεπή θαη αλαγφκσζε ειαζηηθψλ επηζψηξσλ. 

Βιαζηηθά ζηα νπνία απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε κέρξη θαη δχν (2) καζφλ γηα ηελ αλαγφκσζή ηνπο, ζα 
αλαγνκψλνληαη ζηελ ίδηα ηηκή ηεο πξνζθνξάο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα επηζηξέθνληαη ζην 
Ώκαμνζηάζην ηνπ Αήκνπ απφ ηνλ αλάδνρν. ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο αθαηάιιεισλ ειαζηηθψλ 
(ζπαζκέλα ιηλά, πιατλά θιπ), απηά ζα επηζηξέθνληαη ζην Ώκαμνζηάζην ηνπ Αήκνπ απφ ηνλ 
αλάδνρν.  

Σα αλαγνκσκέλα ειαζηηθά ζα θέξνπλ ζηελ κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά ηνπο έλδεημε φπνπ ζα 
αλαγξάθεηαη κέζα ζε θχθιν (φπσο θαίλεηαη π.ρ. ζην ρήκα 1) ην δηαθξηηηθφ Β θαη έλαλ αξηζκφ ν 
νπνίνο δειψλεη ηελ ρψξα ζηελ νπνία εθδφζεθε ε έγθξηζε ηεο κνλάδαο γηα παξαγσγή 
αλαγνκσκέλσλ ειαζηηθψλ θαη εθηφο θχθινπ ην δηαθξηηηθφ 109 R - ******  φπνπ ****** δειψλεη ηνλ 
αξηζκφ έγθξηζεο γηα ηελ παξαγσγή αλαγνκσκέλσλ αληαιιαθηηθψλ.  

 

 

 

109 R-****** 
 

 

 

 

ρήκα 1 

 

 Ε 1 
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Σα πιηθά αλαγφκσζεο ζα είλαη πςειήο πνηφηεηνο ψζηε λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε αληηνιηζζεηηθή 
ηθαλφηεηα, αληνρή, ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζθπζε γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη πςειή 
ρηιηνκεηξηθή απφδνζε (ηνπιάρηζηνλ 40.000 Km).  

 

Δ αλαγφκσζε ησλ ειαζηηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Ο 
Αήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ αλαγνκψζεσλ πνπ δεηνχληαη ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα απηφλ ηνλ ιφγν. Βάλ ην φρεκα δελ κπνξεί 
λα κεηαθηλεζεί (ιφγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ ειαζηηθνχ), νπφηε ε αληηθαηάζηαζε φζσλ ειαζηηθψλ 
πνπ απαηηνχληαη ζα γίλεηαη επηηφπνπ απφ θηλεηφ ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Αήκνπ. 

 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εμαγσγή θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ (εμσηεξηθή εξγαζία)  
ζηα φξηα ηεο εδαθηθήο  πεξηθέξεηαο ηνπ Αήκνπ  

Σα ζηειέρε ηνv αλαγνκσκέλσλ ειαζηηθψλ ζα παξέρνληαη  απφ ηνλ Αήκν. ε πεξίπησζε 
αδπλακίαο ηνπ δήκνπ λα παξέρεη ηα ζηειέρε απηά ζα ηα πξνκεζεχεη ν αλάδνρνο κε αληίζηνηρε 
ρξέσζε ζην Αήκν. Δ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ην 
αξγφηεξν εληφο 6σξνπ, απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν. 

 

Σα πξνο αλαγφκσζε ειαζηηθά ζα επηιέγνληαη, ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ 
ππεξεζία, κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Σξφπνο θαη ηφπνο επηζθεπήο ειαζηηθψλ (βνπιθαληζκφο κε ηνπνζέηεζε καλζφλ)   
 
 
Δ επηζθεπή ησλ ειαζηηθψλ (βνπιθαληζκφο κε ηνπνζέηεζε καλζφλ)  ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
εληφο 6σξνπ, απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο. 

Δ απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλαγφκσζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ 
ειαζηηθψλ (είηε ηνπ ζπκκεηέρνληα είηε ησλ ηξίησλ ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη) πξέπεη 
λα βξίζθεηαη ζε κέγηζηε αθηίλα 40ρικ (ζαξάληα ρηιηνκέηξσλ) απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Αήκνπ πνπ 
βξίζθεηαη ζην Ληηφρσξν.  
 

 
Δηδηθά γηα ηα ηκήκαηα 21 θαη 22 ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ είλαη  ηα θάησζη :  

 

Οξηδφληηα βνχξηζα (θεληξηθή) (ΠΛΑΣΗΚΖ)  - (ζάξσζξν Johnston  650 series) 

 

ΐξίζθεηαη θάησ απφ ην φρεκα θαη απνηειείηαη απφ ζαξάληα πέληε (45) πιαζηηθνχο δαθηπιίνπο νη 
νπνίνη  είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ηξηρίδηα απφ πξνππιέλην. Παίξλεη θίλεζε θαη' επζείαλ απφ ηνλ 
πδξαπιηθφ θηλεηήξα. Ώλαζχξεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο κε ηελ βνήζεηα δχν (2) 
αεξνθίλεησλ θπιίλδξσλ (Pneumatic Cylinders). H πίεζε ηεο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο είλαη 
ξπζκηδφκελε. Δ γσλία ηεο σο πξνο ηνλ άμνλα νρήκαηνο ξπζκίδεηαη ΏΤΣΟΜΏΣΏ πξνο ηα δεμηά ή 
αξηζηεξά ηνπ νρήκαηνο, γηα λα θαηεπζχλεη ηα απνξξίκκαηα αλάινγα κε ηελ πιεπξά ηεο νδνχ, πνπ 
ζαξψλεη ην κεράλεκα. 

Αηαζηάζεηο θεληξηθήο (νξηδφληηαο) βνχξηζαο: 

Βμση. δηάκεηξνο δαθηπιίνπ : 381 ρηιηνζηά. 

Βζση. δηάκεηξνο δαθηπιίνπ: 127 ρηιηνζηά. 

Μήθνο: 1300 ρηιηνζηά. 

Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο: 160 ζηξνθέο ην ιεπηφ, ζηαζεξέο. 
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Οξηδφληηα βνχξηζα (θεληξηθή)  (ΤΡΜΏΣΕΝΔ) - (ζάξσζξν Johnston   650 series) 

 

ΐξίζθεηαη θάησ απφ ην φρεκα θαη απνηειείηαη απφ δαθηπιίνπο κε ζπξκάηηλε θαηζαξή ηξίρα πάρνπο 
0,1 ρηιηνζηψλ, ζηεξηδφκελε ζε ζπξκάηηλν ηζέξθη πάρνπο 14 ρηιηνζηψλ  θαη αζθαιίδεη ζηνλ άμνλα κε 
ζηδεξέλην πείξν πάρνπο 6 ρηιηνζηψλ. Παίξλεη θίλεζε θαη' επζείαλ απφ ηνλ πδξαπιηθφ θηλεηήξα. 
Ώλαζχξεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο κε ηελ βνήζεηα δχν (2) αεξνθίλεησλ θπιίλδξσλ 
(Pneumatic Cylinders). H πίεζε ηεο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο είλαη ξπζκηδφκελε. Δ γσλία ηεο σο 
πξνο ηνλ άμνλα νρήκαηνο ξπζκίδεηαη ΏΤΣΟΜΏΣΏ πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά ηνπ νρήκαηνο, γηα λα 
θαηεπζχλεη ηα απνξξίκκαηα αλάινγα κε ηελ πιεπξά ηεο νδνχ, πνπ ζαξψλεη ην κεράλεκα. 

Αηαζηάζεηο θεληξηθήο (νξηδφληηαο) βνχξηζαο: 

Βμση. δηάκεηξνο δαθηπιίνπ : 380 ρηιηνζηά. 

Βζση. δηάκεηξνο δαθηπιίνπ: 128 ρηιηνζηά. 

Μήθνο: 1300 ρηιηνζηά. 

Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο: 160 ζηξνθέο ην ιεπηφ, ζηαζεξέο. 

 

 

Πιεπξηθέο βνχξηζεο - βνχξηζεο ξείζξσλ – (ζάξσζξν Johnston  650 series) 

 

Οη μχζηξεο – πιατλέο ζθνχπεο δηακέηξνπ Φ40 είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε βάζε θαηαζθεπαζκέλε απφ 
πιαζηηθφ πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 2,40 cm θαη ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο : 

- δηάκεηξνο βάζεο ζηήξημεο ζθνχπαο Ώ=42,3 cm. 

- πάρνο βάζεο ΐ = 2,4 cm. 

- κήθνο αηζαινζχξκαηνο απφ ηε βάζε Γ = 29 cm. 

- χςνο ζθνχπαο Α = 26,5 cm (επηπιένλ 2,40 cm ην πιάηνο ηεο βάζεο). 

Σα ειάζκαηα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα κε αξηζκφ ππθλφηεηαο 15 ειαζκάησλ αλά νπή ζε ηέζζεξεηο (-
4-) ζεηξέο. Δ θιίζε κε ηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν ην αηζαιφζπξκα ζηελ βάζε ζα είλαη 30ν. 

 

Παίξλνπλ θίλεζε απφ πδξαπιηθνχο θηλεηήξεο  θαη νη βξαρίνλεο ζηήξημεο θαη αλάξηεζεο απηψλ ηηο 
αλαζχξνπλ ή ηηο ηνπνζεηνχλ απηφκαηα ζε ζέζε εξγαζίαο κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθνχ θπιίλδξνπ 
(Hydraulic cylinder). Δ πίεζε ηεο βνχξηζαο πάλσ ζην δξφκν, θαζψο θαη ε γσλία ηεο ζέζεο ηεο 
κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ. Δ δε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ ηηο  0 - 120 
ζηξνθέο ην ιεπηφ. 

 σιήλαο αλαξξόθεζεο νξνθήο (ζάξσζξν Johnston   650 series). 

 

ηελ θνξπθή ηεο δεμακελήο απνξξηκκάησλ ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζε πεξηζηξεθφκελν ζηήξηγκα 
θαηά 300 κνίξεο εηδηθφο ζσιήλαο αλαξξφθεζεο κε δηάκεηξν 200mm, πνπ κπνξεί λα αλαξξνθήζεη 
απνξξίκκαηα ζε απφζηαζε κέρξη 5m απφ ην φρεκα. Ο  ρεηξηζκφο ηνπ είλαη πνιχ εχθνινο, ιφγσ 
ηεο εηδηθήο αλάξηεζεο. Φέξεη κεηαιιηθή πξνέθηαζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θαζαξηζκφ 
θξεαηίσλ νκβξίσλ πδάησλ κε αλαξξφθεζε. Βπίζεο, ν ζσιήλαο απηφο κπνξεί λα θάλεη θηλήζεηο 
πάλσ θαη θάησ ζε απφζηαζε δχν κέηξσλ. 

 

Γηα ηα ηκήκαηα  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17 θαη 18 ν ρξφλνο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ηεο 
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πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο 
ηεο εξγαζίαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ν αλάδνρνο νθείιεη, χζηεξα απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Αήκνπ, λα επαλνξζψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ (ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζα νξίδεηαη γηα θάζε επηζθεπή κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ ππεξεζία θαη ζα 
εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε θαη ζνβαξφηεηα απηήο) κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, θάζε βιάβε 
ή θαθνηερλία πνπ παξνπζηάδεηαη θαη νθείιεηαη ζε θαθή πνηφηεηα εξγαζηψλ ή θαθή ζπληήξεζή ηνπ. 

 

Γηα ηα ηκήκαηα  11,12,13,14,19 θαη 20 ν ρξφλνο εγγχεζεο γηα ηα πιηθά  θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ ελφο 
έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.  

 

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο παξνρήο εξγαζίαο θαη ηηο πξνκήζεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ, πνπ 
πξνυπνζέηεη άκεζε επίιπζε ησλ βιαβψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ αιιά θαη επηηφπηεο 
εξγαζίεο επί 24ψξνπ βάζεσο θαζψο θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο -δεδνκέλνπ φηη κηα κεγάιε 
απφζηαζε ζα θαζηζηνχζε αζχκθνξε ηελ κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ- ζα πξέπεη ε έδξα ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ ηξίηνπ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν αλάδνρνο θαη 
ζα δεισζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε φρη 
κεγαιχηεξε ησλ ελελήληα (90) ρηι. απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Αήκνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 
Ληηφρσξν. 

 
 (Ηζρχεη γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,23 θαη 24) 

 

 

Πξνθεηκέλνπ ν Αήκνο λα εμαζθαιίζεη ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα 
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξέπεη λα  επηζπλάςνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη :  

 
 

1) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη : 

 ην φρεκα ή ηα νρήκαηα πνπ δηαζέηεη σο θηλεηή κνλάδα επηζθεπήο ειαζηηθψλ  

 φηη εάλ ην φρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιφγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ ειαζηηθνχ), ε 
αληηθαηάζηαζε φζσλ ειαζηηθψλ απαηηνχληαη ζα γίλεηαη επηηφπνπ απφ θηλεηφ ζπλεξγείν 
επηζθεπήο ηνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Αήκνπ.  

 Δ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 
6σξνπ, απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο.  

(γηα ηα ηκήκαηα 11, 12, 13 θαη 14) 
 

2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη:   

 ια ηα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο γλήζηα ή ζπκβαηά 

(αλάινγα) εθφζνλ απηά θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ρσξίο βιάβεο 

ή ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο.  

 Βίλαη ζε ζέζε εάλ απηφ δεηεζεί λα απνδείμσ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηε γλεζηφηεηα - 

ζπκβαηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αληαιιαθηηθψλ (ζπκβαηά) κε 

θαηάζεζε αλαιφγσλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο.  



 

 

ελίδα 64 

 Παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα έλα έηνο θαη ζε 

πεξίπησζε κε θαηάιιεινπ κε ζπκβαηνχ αληαιιαθηηθνχ έρσ ηελ ππνρξέσζε σο 

αλάδνρνο λα ην αληηθαηαζηήζσ άκεζα κε άιιν θαηάιιειν. 

 ηα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE, εθηφο απφ 

απηά πνπ εμαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ή Οδεγία ηεο Β.Β.. 

 ηα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηα γλήζηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή εθάκηιια απηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ ΒΚ 

1400/2002 ή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 461/2010 θαη άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο, φρη 

κεηαρεηξηζκέλα). 

 

 έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη απαηηήζεσλ θαη έρεη ζρεκαηίζεη πιήξε εηθφλα 

γηα ην είδνο θαη ηνλ ηχπν ησλ νρεκάησλ 

(γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17 θαη 18)  
 

 

3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη : 

 ηα ειαζηηθά ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο  

 ηα ειαζηηθά ζα λα είλαη θαηλνχξγηα θαη δελ ζα έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία αλαγφκσζεο   

 ζηελ ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ ειαζηηθψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία απνθαζήισζεο 

(Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ 

ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε βαιβίδσλ θαη 

πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη. 

 εάλ ην φρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιφγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ ειαζηηθνχ),  ε 

αληηθαηάζηαζε φζσλ ειαζηηθψλ  απαηηνχληαη ζα γίλεηαη επηηφπνπ απφ θηλεηφ ζπλεξγείν 

επηζθεπήο ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Αήκνπ.  

 

( γηα ηα ηκήκαηα 11 θαη 12) 

 

4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη :  

ε κάξθα ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ αλαιπηηθά γηα θάζε δηάζηαζε ειαζηηθψλ φπσο απηά 
αλαθέξνληαη ζηα ηκήκαηα 11 θαη 12. εκεηψλεηαη φηη γηα θάζε δηάζηαζε πξέπεη λα δεισζεί κία 
κάξθα ειαζηηθψλ ε νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη απφ δηάζηαζε ζε δηάζηαζε. Η αναγραυή 
περισσότερων της μιας μάρκας θεωρείται εναλλακτική προσυορά πράγμα ποσ επισύρει 
απόρριψη της προσυοράς. 

( γηα ηα ηκήκαηα 11 θαη 12) 

 

5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη : 



 

 

ελίδα 65 

ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ  ή ηνπ ηξίηνπ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν 
αλάδνρνο θαζψο θαη ε απφζηαζε απηνχ απφ ην ακαμνζηάζην ηνπ Αήκνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 
Ληηφρσξν.  
 

( γηα ην ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,23 θαη 24) 

 

6) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη : 

   Αηαζέηεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ λα εθηειέζνπλ 

 Θα δέρεηαη έιεγρν-απηνςία ζην ζπλεξγείν ηνπο απφ ηελ αξκφδηα  ππεξεζία ηνπ Αήκνπ 
θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ρσξίο λα 
απαηηείηαη πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο 

 Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ ηα νρήκαηα βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ κεηνδφηε, απηφο είλαη 

θχξηα θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε είδνπο δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ θαη ν Αήκνο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε κεξηθή ή νιηθή γηα ην δεκησζέλ φρεκα 

 Τπνρξενχηαη λα αλαιάβεη, κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη κε αζθαιέο κέζν 

κεηαθνξάο (φπσο νξίδεη ν Νφκνο) ηε κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην ζπλεξγείν ηνπ εάλ 

απηφ αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο ππαηηηφηεηάο ηνπ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

 Βγγπάηαη γξαπηψο ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ε δε ρξνληθή εγγχεζε δελ ζα είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο (1) ρξφλνπ. 

 Ο ρξφλν παξάδνζεο ησλ νρεκάησλ δελ ζα μεπεξλά ηηο δχν εξγάζηκεο εκέξεο. 

 Σν σθέιηκν θνξηίν (ηνλάδ) δελ ζα έρεη κεγαιχηεξε απφθιηζε ηνπ ±5% απφ ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή ηθαλφηεηα (επί ηνπ λνκίκνπ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο. 

 εγγπάηαη ηελ αλά πάζα ζηηγκή δηαζεζηκφηεηα ησλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο γηα ην νπνίν ζπκκεηέρεη, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 80%. 

 ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο νρήκαηνο ζην δξφκν ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα 
κεηαβεί θαη λα επηζθεπάζεη επί 
ηφπνπ ην αθηλεηνπνηεκέλν φρεκα θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο λα ην 
παξαιάβεη θαη λα ην κεηαθέξεη ζην 
ζπλεξγείν ηεο πξνο επηζθεπή κε δηθά ηεο κέζα θαη έμνδα. 

     ζνλ αθνξά ζηα κεραλήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαβνχλ νδηθψο ζην ζπλεξγείν 
(φπσο πρ. θνξησηέο) ε 
επηρείξεζε ππνρξενχηαη εθφζνλ αδπλαηεί λα ηα επηζθεπάζεη επί ηφπνπ λα ηα 
παξαιάβεη, λα ηα κεηαθέξεη ζην 
ζπλεξγείν ηεο πξνο επηζθεπή θαη λα ηα παξαδψζεη ζην Αήκν κε δηθά ηεο κέζα θαη 
έμνδα. 

     Θα  είλαη ζε ζέζε εληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο, απφ ηελ γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο 
ππεξεζίαο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερληθή επηζεψξεζε ηνπ 
νρήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 
εξγαζηψλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. 
 

 

(γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17 θαη 18) 

 

7) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο πνπ επηζπκνχλ λα 
ζπκκεηάζρνπλ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

(γηα ηα ηκήκαηα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 23 θαη 24) 
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8) Έλαξμε επαγγέικαηνο απφ ηελ εθνξία    

(γηα ηα ηκήκαηα 17 θαη 18)  

 
9) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη : 

 

ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ αλαγφκσζεο θαη φηη ηα ειαζηηθά ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 
ελφο (1) έηνπο  
 
( γηα ηα ηκήκαηα 13 θαη 14) 

 

10) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη : 

 

ηα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ κειέηε  

 

( γηα ηα ηκήκαηα 19,20,21 θαη 22) 

 

11) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη :  

 

Οη ζπζζσξεπηέο  ζα έρνπλ εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο  

 

(γηα ηα ηκήκαηα 19 θαη 20) 

  

12) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη :  

 

ια ηα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο γλήζηα ή ζπκβαηά (αλάινγα) 

εθφζνλ απηά θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. 

  

(γηα ηα ηκήκαηα 29 , 30, 31 θαη 32) 

 

13) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη :  

 

Βγγπάηαη γξαπηψο ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ε δε ρξνληθή εγγχεζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξε 

ηνπ ελφο (1) ρξφλνπ. 

Ο ρξφλν παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ  δελ ζα μεπεξλά ηηο δχν εξγάζηκεο εκέξεο  

(γηα ηα ηκήκαηα 27 θαη 28 θαη 31 θαη 32) 

 

  

   

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
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ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 
 
Δ παξνχζα κειέηε ζπληάζζεηαη χζηεξα απφ ην 4-10-2022 έγγξαθφ ηνπ Ώληηδεκάξρνπ θ. Κνπξηάηε 
Κσλζηαληίλνπ πξνθεηκέλνπ ν Αήκνο λα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ 
επηζθεπή φισλ ησλ νρεκάησλ (επηβαηηθά, απνξξηκκαηνθφξα, ιεσθνξείν θιπ), κεραλεκάησλ 
έξγνπ (ζάξσζξα, θ.ιπ.)  θαη ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.    

 

Δ ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ θαη κεραλεκάησλ 
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ,  πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ κε ηηο 
απαηηνχκελεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο απηψλ. 

 

Βπεηδή ν Αήκνο Αίνπ Οιχκπνπ  δελ έρεη ηα ηερληθά κέζα θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία 
πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπάζεη δηάθνξεο βιάβεο ζηα ηερληθά κέξε ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 
(πιαίζηα – ππεξθαηαζθεπέο θιπ) πνπ δηαζέηεη, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγνπ πξνθεηκέλνπ ν 
ζηφινο ησλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ λα είλαη πάληα δηαζέζηκνο γηα λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη ν Αήκνο θαζψο επίζεο θαη ησλ 
κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.  

Ο Αήκνο Αίνπ Οιχκπνπ δηαζέηεη έλαλ αξθεηά κεγάιν ζηφιν κεηαθνξηθψλ κέζσλ-κεραλεκάησλ 
έξγνπ θαη κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, κε κεγάιε πνηθηιία ηχπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
πεξηιακβάλνληαη νρήκαηα δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ πιαηζίσλ  θαη ππεξθαηαζθεπψλ.    

 

Δ παξνχζα κειέηε αθνξά φια ηα νρήκαηα - κεραλήκαηα έξγνπ θαη κεραλήκαηα ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ ηνπ Αήκνπ, ηα νπνία παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζε πίλαθα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 
παξνχζαο κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη φζα ηπρφλ νρήκαηα - κεραλήκαηα έξγνπ - αγξνηηθά 
κεραλήκαηα - κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ πξνκεζεπηεί ν Αήκνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, κε βάζε ηελ παξνχζα κειέηε. 

 

Δ δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ : 616.577,60€  κε Φ.Π.Ώ. 24%. 

 

Δ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή, ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο 
ππεξεζίαο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηελ  31-12-
2024  

 
  Δ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαηαηάζζεηαη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο ηνπ Κσδηθνινγίνπ CPV :  
 

  34913000-0 (Αηάθνξα αληαιιαθηηθά). 

 34350000-5 (Βιαζηηθά ειαθξηάο θαη βαξέαο ρξήζεσο). 

 50110000-9 (Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

παξεπφκελνπ εμνπιηζκνχ).  

 50116500-6 (Τπεξεζίεο επηζθεπήο, πξνζαξκνγήο θαη  δπγνζηάζκηζεο ειαζηηθψλ). 

 31400000-0  (πζζσξεπηέο)  

 50530000-9  (Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ) 

 

Δ ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Ώ. εμφδσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2023 
θαη 2024 πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Ώ/Ώ ΣΕΣΛΟ ΚΏ 

1 Ώληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ    20.6671.0003 

2 Ώληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ    30.6671.0003 

3 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ    20.6263.0003 

4 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ    30.6263.0003 

5 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηα κεραλήκαηα 
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

  35.6672.0001 

6 πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ 
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

 35.6264.0001 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ν Αήκνο δελ ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα απηφ. Βπεηδή γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
δηαγσληζκφ ν απφιπηνο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζχκβαζεο (είλαη άγλσζηνο εθ 
ησλ πξνηέξσλ ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ βιαβψλ πνπ ζα παξνπζηάζεη θάζε φρεκα μερσξηζηά), ε 
πξνζκέηξεζε ηνπ θάζε είδνπο γίλεηαη θαη’ εθηίκεζε βάζεη απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Τπεξεζίαο 
θαη αθνξά ζην ζχλνιν θάζε νκάδαο νρεκάησλ.  

Οη πνζφηεηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ν Αήκνο 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλ δελ πξνθχςνπλ 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο νη ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ν 
κέζνο φξνο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ ηα γλήζηα αληαιιαθηηθά θαη ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ ηα 
εθάκηιια. 

  ια ηα νρήκαηα – κεραλήκαηα είλαη δηαθφξσλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο θαη ρξεηάδνληαη 
γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο ην αληίζηνηρν θαη αλάινγν γηα θάζε πεξίπησζε αληαιιαθηηθφ, 
ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νρήκαηνο-κεραλήκαηνο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο, δειαδή 
θαη γηα ηα ηξηάληα δχν  (32) ηκήκαηα είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηκεκάησλ. 
ε θάζε πεξίπησζε, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ππνρξεσηηθά 
φια ηα είδε θάζε ηκήκαηνο. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ δελ 
γίλνληαη απνδεθηέο. Ώπφξξηςε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηδψλ ηνπ ηκήκαηνο επηθέξεη απηφκαηα ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Μεηνδφηεο ζα αλαθεξπρηεί ν 
δηαγσληδφκελνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ θάζε ηκήκαηνο.  Αελ 
επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Αελ επηηξέπεηαη πξνζθνξά κε ηηκή ε νπνία ππεξβαίλεη ην 
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ αλά ηκήκα ηεο ζχκβαζεο. 

 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 
 

Ο Αήκνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζαξάληα πέληε (45) ζπλνιηθά νρήκαηα – κεραλήκαηα , 

δηαθφξσλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο θαη αλακέλεηαη λα πξνκεζεπηεί  έλα θαηλνχξγην ηξηαμνληθφ 

θνξηεγφ κε γάληδν, έλα θαηλνχξγην  απνξξηκκαηνθφξν ηχπνπ πξέζαο ρσξεηηθφηεηαο 16 θ.κ, έλα  

θαηλνχξγην απνξξηκκαηνθφξν ηχπνπ πξέζαο ρσξεηηθφηεηαο 22 θ.κ., έλα θαδνπιπληήξην  (ζρεηηθε 

ε ππ’ αξηζ. 5Π/2022 Πξάμε ηεο Βπηηξφπνπ ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Βλφηεηα Ννκνχ Πηεξίαο), έλα θαηλνχξγην θαιαζνθφξν θαη έλαλ  θαηλνχξγην  δηακνξθσηή γαηψλ 

αξζξσηνχ πιαηζίνπ (ζρεηηθε ε ππ’ αξηζ. 10Π/2022 Πξάμε ηεο Βπηηξφπνπ ηνπ Βιεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Ννκνχ Πηεξίαο)  θαη γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηνπο απαηηείηαη ζπλεξγείν εηδηθφηεηαο κεραληθνχ, ειεθηξνιφγνπ, αλαξηήζεσλ, 

ηαρνγξάθσλ, ππεξθαηαζθεπψλ θ.α. κε ηελ απαξαίηεηε ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη 

ηερλνγλσζία. Βπίζεο ν Αήκνο θαηέρεη δηάθνξα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.    

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ πιήξε 

ελεκέξσζε ηνπο, γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ, πξηλ θαηαζέζνπλ 

πξνζθνξά. 

 

Ώλαιπηηθά ηα νρήκαηα – κεραλήκαηα πνπ έρεη ν Αήκνο θαίλνληαη ζηνπο  παξαθάησ πίλαθεο:  

 

Ορήκαηα  

 

Α/Α ΑΡΗΘΜ.  

ΚΤΚΛΟΦ. 

 

    ΔΗΓΟ 
ΚΑΤΗΜΟΤ  

ΑΡΗΘ ΠΛΑΗΗΟΤ ΔΗΓΟ 
ΟΥΖΜΑΣΟ  

ΔΣΟ 
ΚΑΣΑΚ.  

1 ΚΔΔ  5328 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB9506021K778990 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2002 

2 ΚΔΕ    8291 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB6520061K055376 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 1994 

3 KHH  5329 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WMAE63ZZZ1L024638 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2000 

4 ΚΔΔ  5330 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WMAT080614M257878 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 1998 

5 ΚΔΔ 5337 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB9505381L439939 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2009 

6 ΚΔΔ 8004 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB9576541V203798 

 

ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2003 

7 ΚΔΕ  8286 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ ZCFA1L00302508071 

 

ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2000 

8 ΚΝΓ1555 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB97027771L326156 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2000 

9 ΚΔΤ 2896 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ JT132LNB809024377 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 1996 

10 ΚΔΤ 2829 ΐΒΝΓΕΝΔ JT131YN8509965889 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 1991 

11 ΚΔΤ 2852 ΐΒΝΓΕΝΔ JTLPOYN6504002187 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 1986 

12 KHY 7066 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ JAATFS54HT9102712 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 2000 

13 ΚΔΤ 7027 ΐΒΝΓΕΝΔ JMZUF8UE200719863 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 1999 

14 ΚΔΔ 5301 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB9024621P912998 ΦΟΡΣΔΓΟ 2010 

15 ΚΔΤ 7082 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB6693631P008311 ΛΒΧΦΟΡΒΕΟ 2003 

16 ΚΔΤ 7055 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WJMB1VMTO0C064306 ΦΟΡΣΔΓΟ 2000 
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17 ΚΔΕ 4222 ΐΒΝΓΕΝΔ JMP0NH77W3X015821 ΒΠΕΐΏΣΕΚΟ 2004 

18 ΚΔΤ 7005 ΐΒΝΓΕΝΔ WVWZZZ1HZRW620025 ΒΠΕΐΏΣΕΚΟ 1994 

19 ΚΔΤ 4226 ΐΒΝΓΕΝΔ KMHPM81CP2U067253 ΒΠΕΐΏΣΕΚΟ 2004 

20 ΚΔΔ 5323 ΐΒΝΓΕΝΔ U5YFF2418L102607 ΒΠΕΐΏΣΕΚΟ 2007 

21 ΚΔΤ 7097 ΐΒΝΓΕΝΔ KMHPM81CP3U092412 ΒΠΕΐΏΣΕΚΟ 2004 

22 ΚΔΤ 7096 ΐΒΝΓΕΝΔ KMHPM81CP4U113271 ΒΠΕΐΏΣΕΚΟ 2004 

23 ΚΝΕ 223 ΐΒΝΓΕΝΔ LLMTCK194BL419696 ΑΕΚΤΚΛΟ 2012 

24 ΚΝΕ  225 ΐΒΝΓΕΝΔ LLMTCK191BL419669 ΑΕΚΤΚΛΟ 2012 

25 M.E. 49121 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ 93F-21572 MHX ΒΡΓΟΤ 1999 

26 ME 85310 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ  WDB6023181R125680 MHX ΒΡΓΟΤ 1991 

27 ΜΒ 123799 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ ZCFA1LG0302550415 MHX ΒΡΓΟΤ 2009 

28 ΜΒ 85332 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ ZCFA11GD000B034681 MHX ΒΡΓΟΤ 2003 

29 Μ.Β.90862/07 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB4051201V209467 MHX ΒΡΓΟΤ 2005 

30 ΜΒ 109868 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ 40612110123121 MHX ΒΡΓΟΤ 1978 

31 AM 57573 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ G 50039 ΏΓΡΟΣ.ΜΔΥ 2004 

32 ΏΜ 56583 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ EGNR725591 ΏΓΡΟΣ.ΜΔΥ 1975 

33 ΜΒ 85323 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ 4ΣΚ00700 MHX ΒΡΓΟΤ 1996 

34 ΜΒ 115064 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ 54D00886 MHX ΒΡΓΟΤ 2010 

35 ΚΝΚ 2812 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WV1ZZZ2D2YH029 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 2004 

36 KNH 8434 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ JHZUN8D420W168222 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 2002 

37 KNH 2897 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WV2ZZZ7AZT9501501 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 1996 

38 ΚΔΔ 8009   ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ XLRASM4300G319501 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2021 

39 ΚΔΔ 8010   ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ XLRASM4300G319470 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2021 

40 ΚΔΔ 8012   ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ XLRAEL3700L505189 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2021 

41 ΚΔΔ 8013   ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ XLRAG75PCOE607671 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2003 

42 ΚΔΔ 8015  ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ XLRAS47XS0E653980 

 

ΦΟΡΣΔΓΟ-
ΏΡΠΏΓΔ 

2005 

43 ΚΔΔ 8026  ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ WDB9061531N524452 ΏΠΟΡ/ΦΟΡΟ 2012 

44 ΚΔΔ 8027  ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ ΏΔΣΚΐ3CC402524737 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 2022 

45 ΚΔΔ 8028 ΠΒΣΡΒΛΏΕΟ ΏΔΣΚΐ3CC602524089 ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΟ 2022 

 

Μεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ 

 

ΔΗΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΜΒΕΝΒΓΏ JONSERED BC 2053 3 

ΜΒΕΝΒΓΏ HUSVARNA 553RS  12 
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ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΒ ΜΔΥΏΝΒ BRIGGS STRATTON 5 

ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΒ ΜΔΥΏΝΒ MCCULLOCH M53-150 5 

ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟ STIHL MS 250 1 

ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟ JONSERED CS 2250 C 1 

ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟ MAKITA DCS 6401 1 

ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟ JONSERED CS 2234 3 

ΦΏΛΕΑΕ ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΏ HUSQARNA T425-10 1 

ΦΏΛΕΑΕ ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΏ OLMAC TS 33 1 

ΦΏΛΕΑΕ ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΏ ECHO HCR 161 ES 1 

ΦΏΛΕΑΕ ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΏ JONSERED HT 2223T 2 

TΡAKTER CASTEL GARDEN 2 

ΣΡΏΚΣΒΡ JONSERED LT 2320 CMA2 2 

TΡAKTER CASTEL GARDEN PTX 22/102 1 

ΦΤΔΣΔΡΏ JONSERED BV 2126 5 

ΦΤΔΣΔΡΏ MAKITA BHX 2500 1 

ΦΤΔΣΔΡΏ DOLMAR PB 500R 2 

ΦΤΔΣΔΡΏ MCCULLOCH M53-150 2 

ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 20 ΦΤΡΕΧΝ ΑΕΏΣΏΒΧΝ 2,2 Υ 0,93 1 

ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 20 ΦΤΡΕΧΝ ΑΕΏΣΏΒΧΝ 1,82 Υ 0,86 1 

 

Οη αξηζκνί πιαηζίνπ, νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, δίδνληαη ελδεηθηηθά γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηχπσλ ησλ απηνθηλήησλ. 

 

Σα νρήκαηα, Μεραλήκαηα Έξγνπ πνπ ηπρφλ ζα απνθηήζεη ν Αήκνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, ν εθάζηνηε κεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα επηζθεπάζεη κέζα ζηα πιαίζηα θαη 

ηνπο φξνπο απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

      Λακβάλνληαο ππφςε ην αξ. 6 ηνπ Ν. 3710/2008 ζην νπνίν νξίδεηαη φηη ρνξεγνχληαη άδεηεο 
ιεηηνπξγίαο γηα α) πλεξγεία ζπλήζσλ νρεκάησλ κέρξη 3,5 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ ή δπλαηφηεηαο 
κεηαθνξάο κέρξη 9 αηφκσλ θαη β) πλεξγεία ζπληήξεζεο & επηζθεπήο κεγάισλ & βαξέσλ 
νρεκάησλ άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ κηθηνχ θνξηίνπ ή δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο άλσ ησλ 9 αηφκσλ θαζψο 
επίζεο θαη ηα νξηδφκελα ζην ππ΄ αξίζκ. 133316/Γ12/3302/10-11-2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο & ηξνθίκσλ θαη κε δεδνκέλν φηη ζηελ Βιιεληθή αγνξά ησλ ζπλεξγείσλ 
απηνθηλήησλ δελ ππάξρνπλ γεληθά ζπλεξγεία ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θάζε είδνπο εξγαζία & 
επηζθεπή πνπ ζα ρξεηαζηεί νπνηνδήπνηε απηνθίλεην ή κεράλεκα έξγνπ ηνπ Αήκνπ, δειαδή δελ 
ππάξρνπλ ζπλεξγεία ηα νπνία αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο θαη επί κηθξψλ επηβαηηθψλ θαη επί 
κεραλεκάησλ έξγνπ, ε παξνχζα κειέηε γηα ηελ αλάζεζε ηηο πξνκήζεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη 
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ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ βαζίδεηαη ζηελ νκαδνπνίεζε απηψλ, π.ρ. θνξηεγά ή 
επηβαηηθά, θαη ζηηο αλάγθεο (είδνο) ησλ εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ γηα ηα νρήκαηα ηεο 
θάζε νκάδαο. 

 
     Γηα ηελ γξήγνξε θαη άκεζε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε θαη ηελ 20/2019 πξάμε ηνπ VII ηκήκαηνο ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, εληάζζνληαη, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο 
θαη ηηο ζπλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, ζε παξεκθεξείο θαηεγνξίεο,  ε ελ ιφγσ νκαδνπνίεζε ησλ 
νρεκάησλ θάζε κνξθήο φπσο θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ κε ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο 
ηνπνζέηεζεο απηψλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε εμήο: 

 

ΣΜΖΜΑ 1:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2023 

 

ΣΜΖΜΑ 2:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2024 

 

ΣΜΖΜΑ 3: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 4: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 5: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 
2023 

 

ΣΜΖΜΑ 6: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 
2024 

 

ΣΜΖΜΑ 7:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ 
Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 8:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ 
Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 9 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & πεξηνξηζηψλ 
ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ θέξνπλ ηνλ σο 
άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 
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ΣΜΖΜΑ 10 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & 
πεξηνξηζηψλ ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ 
θέξνπλ ηνλ σο άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 11 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 12 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ  13 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ  14 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 15 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 16 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 17: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 18: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 19 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 20 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 21 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2023 
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ΣΜΖΜΑ 22 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 23 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 24 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 25: Πξνκήζεηα καξθνπηζηψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 26: Πξνκήζεηα καξθνπηζηψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 27: πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, γηα 
ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 28: πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, γηα 
ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 29: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΖΜΑ 30: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΖΜΑ 31: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο 
ηνπο γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( θαηαζηξνθείο) , γηα ην έηνο 2023 

 
ΣΜΖΜΑ 32: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο 
ηνπο γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( θαηαζηξνθείο) , γηα ην έηνο 2024 

Με ηελ αλσηέξσ νκαδνπνίεζε ησλ απηνθηλήησλ ηνπ Αήκνπ, ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ γηα 
ηελ επηζθεπή ηνπο θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο απηψλ, ν Αήκνο ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη 
άκεζα θαη γξήγνξα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ ηνπ.  
 

Γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23 θαη 24 ε δηαδηθαζία επηζθεπψλ θαη 

ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ ζα είλαη ε θάησζη :  

 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο κηαο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, λα 

ππνβάιιεη γξαπηψο ζηνλ Αήκν «ΑΒΛΣΕΟ ΣΒΥΝΕΚΔ ΒΠΕΘΒΧΡΔΔ ΟΥΔΜΏΣΟ» κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο βιάβεο ή ηεο απαηηνχκελεο ζπληήξεζεο. 

Σν δειηίν απηφ δηαβηβάδεηαη απζεκεξφλ ζην Γξαθείν Κίλεζεο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν γηα 

έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηελ ζρεηηθή επηηξνπή ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ. 

Ώθνχ ιάβεη ηελ έγθξηζε, εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ επηζθεπάδεηαη ην φρεκα θαη 

ζπληάζζεηαη «ΑΒΛΣΕΟ ΒΠΕΚΒΤΔ ΟΥΔΜΏΣΟ» κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο βιάβεο πνπ 
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απνθαηαζηάζεθε ή ηεο ζπληήξεζεο πνπ έγηλε θαζψο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο ηειηθήο δαπάλεο. 

 

Οη κεηνδφηεο δελ ζα ελεξγνχλ απηνβνχισο ζηελ απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πξνο επηζθεπή 

κεξψλ, ζηελ δηάγλσζε βιαβψλ, ζηελ απνμήισζε γηα ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηζθεπή, ζηελ 

εθαξκνγή επαλαζπλαξκνιφγεζεο ησλ πξνο επηζθεπή κεξψλ θαη γεληθά ζηελ επηζθεπή, ρσξίο ζε 

θάζε πεξίπησζε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο. 

Οη πξνυπνινγηζκέλεο επηζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αλάδνρνο ζα ειέγρνληαη θαη ζα εγθξίλνληαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πίλαθα ελδεηθηηθήο δαπάλεο εξγαζηψλ ηεο κειέηεο, θάζε θνξά πξηλ ηελ 

παξαιαβή ηνπο. 

 

Γηα ηα ηκήκαηα 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 θαη 30 ε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζε απηά αληαιιαθηηθψλ  ζα είλαη ε θάησζη :  

 
Δ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ρξφλν, ρψξν θαη πνζφηεηεο παξαδνχκελνπ πιηθνχ πνπ ζα 
ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ν εξγνδφηεο θαη ζα γίλεηαη κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ 
πξνκεζεπηή. Ώλ δεηεζεί, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θέξεη ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ ζε έλα κήλα ην 
αξγφηεξν απφ ηελ ζηηγκή πνπ εγγξάθσο ε ππεξεζία ζα δεηήζεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) εξγάζηκεο κέξεο  απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο. 
 

Γηα ηα ηκήκαηα 11, 12, 13 θαη 14 ε δηαδηθαζία αλαγφκσζεο θαη πξνκήζεηαο  ζα είλαη ε 

θάησζη :  

 
Δ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 6σξνπ, 
απφ ηελ ηειεθσληθή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν. 

 

Γηα ηα ηκήκαηα 27, 28, 31 θαη 32 ε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ζα είλαη ε θάησζη :  

 

Δ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηε εληφο 2 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο.  

 
Βπηζεκαίλεηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπλεξγείν κε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα 
ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ, 
εηδηθψλ νρεκάησλ θαη ππεξθαηαζθεπψλ ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ζα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. 

 

Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη εξγαζηψλ θάζε ηκήκαηνο, είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα  ή 
ζε φια ηα ηκήκαηα φπσο απηά αλαθέξνληαη  παξαπάλσ. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ 
δελ πεξηιακβάλνπλ φια ηα είδε θαη φιεο ηηο εξγαζίεο θάζε ηκήκαηνο  

 
Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
αλά ηκήκα μερσξηζηά. 
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Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θάζε 
ηκήκαηνο.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

ΣΜΖΜΑ 1:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα Σηκή χλνιν 

1 ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2 680,00 1.360,00 

2 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2 35,00 70,00 

3 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1 220,00 220,00 

4 ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 660,00 1.320,00 

5 ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1 800,00 800,00 

6 ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ  1 460,00 460,00 

7 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ ΚΏΜΠΕΝΏ 2 100,00 200,00 

8 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 4 150,00 600,00 

9 ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20 40,00 800,00 

10 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2 280,00 560,00 

11 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2 520,00 1.040,00 

12 ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3 200,00 600,00 

13 ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4 290,00 1.160,00 

14 ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1 1.250,00 1.250,00 

15 ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4 50,00 200,00 

16 ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟ  1 1.150,00 1.150,00 
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17 ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2 950,00 1.900,00 

18 ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 2 610,00 1.220,00 

19 ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2 190,00 380,00 

20 ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4 210,00 840,00 

21 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16 115,00 1.840,00 

22 ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ ΏΤΣΟΜΏΣΟ  3 275,00 825,00 

23 ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3 370,00 1.110,00 

24 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2 160,00 320,00 

25 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2 225,00 450,00 

26 ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2 465,00 930,00 

27 ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3 290,00 870,00 

28 ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2 420,00 840,00 

29 ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2 135,00 270,00 

30 ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2 260,00 520,00 

31 ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – ΐΏΡΟΤ 2 400,00 800,00 

32 ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1 330,00 330,00 

33 ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4 70,00 280,00 

34 ΡΒΛΒ Ν.Σ 2 245,00 490,00 

35 ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟ 2 310,00 620,00 

36 ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2 820,00 1.640,00 

37 ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  ΚΟΜΠΡΒΒΡ  4 200,00 800,00 

38 ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16 52,00 832,00 

39 ΐΟΛΏΝ 2 210,00 420,00 

40 ΣΡΟΦΏΛΟ 2 1.500,00 3.000,00 

41 ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1 610,00 610,00 

42 ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2 165,00 330,00 

43 ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1 225,00 225,00 

44 ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8 70,00 560,00 

45 ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3 225,00 675,00 

46 ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3 75,00 225,00 

47 ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1 1.050,00 1.050,00 

48 ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 190,00 380,00 

49 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 360,00 1.080,00 

50 ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ ΒΣ 12 410,00 4.920,00 

51 ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12 145,00 1.740,00 

52 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2 615,00 1.230,00 

53 ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10 40,00 400,00 



 

 

ελίδα 78 

54 ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4 105,00 420,00 

55 ΕΜΏΝΣΏ 4 30,00 120,00 

56 ΘΒΡΜΟΣΏΣΒ 4 35,00 140,00 

57 ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4 115,00 460,00 

58 ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10 125,00 1.250,00 

59 ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 20 12,00 240,00 

60 ΦΤΟΤΝΒ ΦΡΒΝΧΝ 10 180,00 1.800,00 

61 ΣΏΤΡΟ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4 255,00 1.020,00 

62 ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10 85,00 850,00 

63 ΣΏΤΡΟ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10 165,00 1.650,00 

64 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 515,00 1.030,00 

65 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 1.200,00 1.200,00 

66 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3 105,00 315,00 

67 ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2 100,00 200,00 

68 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5 80,00 400,00 

69 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3 150,00 450,00 

70 ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3 145,00 435,00 

71 ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4 50,00 200,00 

72 ΏΛΛΏΓΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2 110,00 220,00 

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2 20,00 40,00 

74 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1 85,00 85,00 

75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 160,00 320,00 

76 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1 185,00 185,00 

77 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ 1 85,00 85,00 

78 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ 

2 20,00 40,00 

79 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 

4 45,00 180,00 

80 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20 25,00 500,00 

81 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2 45,00 90,00 

82 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2 190,00 380,00 

83 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3 90,00 270,00 

84 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4 90,00 360,00 

85 ΏΛΛΏΓΔ ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1 290,00 290,00 

86 ΏΛΛΏΓΔ ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4 55,00 220,00 

87 ΏΛΛΏΓΔ ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟΤ  1 750,00 750,00 
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88 ΏΛΛΏΓΔ ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2 200,00 400,00 

89 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΝΒΡΟΤ 

2 265,00 530,00 

90 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2 70,00 140,00 

91 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4 105,00 420,00 

92 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16 45,00 720,00 

93 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ 
ΏΤΣΟΜΏΣΟ 

3 45,00 135,00 

94 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3 260,00 780,00 

95 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2 60,00 120,00 

96 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2 320,00 640,00 

97 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2 60,00 120,00 

98 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3 215,00 645,00 

99 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2 135,00 270,00 

100 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2 85,00 170,00 

101 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2 130,00 260,00 

102 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – 
ΐΏΡΟΤ 

2 90,00 180,00 

103 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1 110,00 110,00 

104 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4 30,00 120,00 

105 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ Ν.Σ 2 35,00 70,00 

106 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2 130,00 260,00 

107 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2 160,00 320,00 

108 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  
ΚΟΜΠΡΒΒΡ  

4 45,00 180,00 

109 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16 45,00 720,00 

110 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΟΛΏΝ 2 320,00 640,00 

111 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΣΡΟΦΏΛΟΤ 2 640,00 1.280,00 

112 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1 360,00 360,00 

113 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2 130,00 260,00 

114 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1 140,00 140,00 

115 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8 20,00 160,00 

116 ΏΛΛΏΓΔ ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3 90,00 270,00 

117 ΏΛΛΏΓΔ ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3 55,00 165,00 

118 ΏΛΛΏΓΔ ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1 130,00 130,00 

119 ΏΛΛΏΓΔ ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 30,00 60,00 
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120 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 110,00 330,00 

121 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ  12 90,00 1.080,00 

122 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12 60,00 720,00 

123 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟΤ ΝΒΡΟΤ 2 130,00 260,00 

124 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10 10,00 100,00 

125 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4 20,00 80,00 

126 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ 4 5,00 20,00 

127 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΣΏΣΔ 4 5,00 20,00 

128 ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4 45,00 180,00 

129 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10 45,00 450,00 

130 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ 
ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 

20 2,00 40,00 

131 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΦΡΒΝΧΝ 10 65,00 650,00 

132 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4 65,00 260,00 

133 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10 25,00 250,00 

134 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10 65,00 650,00 

135 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 250,00 500,00 

136 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 350,00 350,00 

137 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3 80,00 240,00 

138 ΏΛΛΏΓΔ  ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2 40,00 80,00 

139 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5 25,00 125,00 

140 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3 25,00 75,00 

141 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3 25,00 75,00 

142 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4 25,00 100,00 

 ΤΝΟΛΟ   80.347,00 

 ΦΠΑ 24%    19.283,28 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   99.630,28 

 

ΣΜΖΜΑ 2:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα Σηκή χλνιν 

1 ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2 680,00 1.360,00 

2 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2 35,00 70,00 

3 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1 220,00 220,00 

4 ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 660,00 1.320,00 
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5 ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1 800,00 800,00 

6 ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ  1 460,00 460,00 

7 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ ΚΏΜΠΕΝΏ 2 100,00 200,00 

8 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 4 150,00 600,00 

9 ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20 40,00 800,00 

10 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2 280,00 560,00 

11 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2 520,00 1.040,00 

12 ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3 200,00 600,00 

13 ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4 290,00 1.160,00 

14 ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1 1.250,00 1.250,00 

15 ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4 50,00 200,00 

16 ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟ  1 1.150,00 1.150,00 

17 ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2 950,00 1.900,00 

18 ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 2 610,00 1.220,00 

19 ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2 190,00 380,00 

20 ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4 210,00 840,00 

21 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16 115,00 1.840,00 

22 ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ ΏΤΣΟΜΏΣΟ  3 275,00 825,00 

23 ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3 370,00 1.110,00 

24 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2 160,00 320,00 

25 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2 225,00 450,00 

26 ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2 465,00 930,00 

27 ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3 290,00 870,00 

28 ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2 420,00 840,00 

29 ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2 135,00 270,00 

30 ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2 260,00 520,00 

31 ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – ΐΏΡΟΤ 2 400,00 800,00 

32 ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1 330,00 330,00 

33 ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4 70,00 280,00 

34 ΡΒΛΒ Ν.Σ 2 245,00 490,00 

35 ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟ 2 310,00 620,00 

36 ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2 820,00 1.640,00 

37 ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  ΚΟΜΠΡΒΒΡ  4 200,00 800,00 

38 ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16 52,00 832,00 

39 ΐΟΛΏΝ 2 210,00 420,00 

40 ΣΡΟΦΏΛΟ 2 1.500,00 3.000,00 

41 ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1 610,00 610,00 
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42 ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2 165,00 330,00 

43 ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1 225,00 225,00 

44 ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8 70,00 560,00 

45 ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3 225,00 675,00 

46 ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3 75,00 225,00 

47 ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1 1.050,00 1.050,00 

48 ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 190,00 380,00 

49 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 360,00 1.080,00 

50 ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ ΒΣ 12 410,00 4.920,00 

51 ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12 145,00 1.740,00 

52 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2 615,00 1.230,00 

53 ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10 40,00 400,00 

54 ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4 105,00 420,00 

55 ΕΜΏΝΣΏ 4 30,00 120,00 

56 ΘΒΡΜΟΣΏΣΒ 4 35,00 140,00 

57 ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4 115,00 460,00 

58 ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10 125,00 1.250,00 

59 ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 20 12,00 240,00 

60 ΦΤΟΤΝΒ ΦΡΒΝΧΝ 10 180,00 1.800,00 

61 ΣΏΤΡΟ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4 255,00 1.020,00 

62 ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10 85,00 850,00 

63 ΣΏΤΡΟ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10 165,00 1.650,00 

64 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 515,00 1.030,00 

65 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 1.200,00 1.200,00 

66 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3 105,00 315,00 

67 ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2 100,00 200,00 

68 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5 80,00 400,00 

69 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3 150,00 450,00 

70 ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3 145,00 435,00 

71 ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4 50,00 200,00 

72 ΏΛΛΏΓΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2 110,00 220,00 

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2 20,00 40,00 

74 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1 85,00 85,00 

75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 160,00 320,00 

76 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1 185,00 185,00 

77 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ 1 85,00 85,00 
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78 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ 

2 20,00 40,00 

79 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 

4 45,00 180,00 

80 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20 25,00 500,00 

81 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2 45,00 90,00 

82 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2 190,00 380,00 

83 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3 90,00 270,00 

84 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4 90,00 360,00 

85 ΏΛΛΏΓΔ ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1 290,00 290,00 

86 ΏΛΛΏΓΔ ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4 55,00 220,00 

87 ΏΛΛΏΓΔ ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟΤ  1 750,00 750,00 

88 ΏΛΛΏΓΔ ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2 200,00 400,00 

89 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΝΒΡΟΤ 

2 265,00 530,00 

90 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2 70,00 140,00 

91 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4 105,00 420,00 

92 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16 45,00 720,00 

93 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ 
ΏΤΣΟΜΏΣΟ 

3 45,00 135,00 

94 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3 260,00 780,00 

95 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2 60,00 120,00 

96 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2 320,00 640,00 

97 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2 60,00 120,00 

98 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3 215,00 645,00 

99 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2 135,00 270,00 

100 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2 85,00 170,00 

101 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2 130,00 260,00 

102 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – 
ΐΏΡΟΤ 

2 90,00 180,00 

103 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1 110,00 110,00 

104 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4 30,00 120,00 

105 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ Ν.Σ 2 35,00 70,00 

106 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2 130,00 260,00 

107 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2 160,00 320,00 

108 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  
ΚΟΜΠΡΒΒΡ  

4 45,00 180,00 
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109 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16 45,00 720,00 

110 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΟΛΏΝ 2 320,00 640,00 

111 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΣΡΟΦΏΛΟΤ 2 640,00 1.280,00 

112 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1 360,00 360,00 

113 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2 130,00 260,00 

114 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1 140,00 140,00 

115 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8 20,00 160,00 

116 ΏΛΛΏΓΔ ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3 90,00 270,00 

117 ΏΛΛΏΓΔ ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3 55,00 165,00 

118 ΏΛΛΏΓΔ ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1 130,00 130,00 

119 ΏΛΛΏΓΔ ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2 30,00 60,00 

120 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 110,00 330,00 

121 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ  12 90,00 1.080,00 

122 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12 60,00 720,00 

123 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟΤ ΝΒΡΟΤ 2 130,00 260,00 

124 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10 10,00 100,00 

125 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4 20,00 80,00 

126 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ 4 5,00 20,00 

127 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΣΏΣΔ 4 5,00 20,00 

128 ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4 45,00 180,00 

129 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10 45,00 450,00 

130 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ 
ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 

20 2,00 40,00 

131 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΦΡΒΝΧΝ 10 65,00 650,00 

132 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4 65,00 260,00 

133 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10 25,00 250,00 

134 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10 65,00 650,00 

135 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 250,00 500,00 

136 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 350,00 350,00 

137 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3 80,00 240,00 

138 ΏΛΛΏΓΔ  ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2 40,00 80,00 

139 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5 25,00 125,00 

140 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3 25,00 75,00 

141 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3 25,00 75,00 

142 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4 25,00 100,00 

 ΤΝΟΛΟ   80.347,00 
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 ΦΠΑ 24%    19.283,28 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   99.630,28 

 
 
ΣΜΖΜΑ 3: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 Φ.ΛΏΑΕΟΤ 14 10,00 140,00 

2 Φ.ΏΒΡΟ 14 13,00 182,00 

3 Φ.ΚΏΜΠΕΝΏ 14 15,00 210,00 

4 Φ.ΐΒΝΓΕΝΏ 14 15,00 210,00 

5 Φ. ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ  14 12,00 168,00 

6 ΜΠΟΤΓΕ (ηεηξάδα) 14 36,00 504,00 

7 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3 100,00 300,00 

8 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4 70,00 280,00 

9 ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ  3 90,00 270,00 

10 ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ ΚΟΜΠΛΒ 3 85,00 255,00 

11 ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ ΒΞΏΣΜΕΔ  3 50,00 150,00 

12 ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5 12,00 60,00 

13 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΒΜΠΡΟ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8 110,00 880,00 

14 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΠΕΧ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8 95,00 760,00 

15 ΐΏΒΕ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 30,00 240,00 

16 ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 15,00 120,00 

17 ΑΕΚΟ ΦΡΒΝΧΝ   10 40,00 400,00 

18 ΣΏΚΏΚΕΏ ΦΡΒΝΧΝ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15 35,00 525,00 

19 ΕΏΓΧΝΒ ΦΡΒΝΧΝ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10 50,00 500,00 

20 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10 25,00 250,00 

21 ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ (ΒΣ) 10 50,00 500,00 

22 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2 170,00 340,00 

23 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΔ 4 50,00 200,00 

24 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΏΡΕΣΒΡΔ 4 43,00 172,00 

25 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΑΒΞΕΏ 4 43,00 172,00 

26 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ 4 60,00 240,00 

27 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΧΣΒΡΕΚΟ 4 55,00 220,00 

28 ΦΤΟΤΝΒ ΒΞΧΣΒΡΕΚΒ 12 12,00 144,00 

29 ΦΤΟΤΝΒ ΒΧΣΒΡΕΚΒ 12 18,00 216,00 

30 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΧΣΒΡΕΚΏ 12 28,00 336,00 
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31 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΞΧΣΒΡΕΚΏ 12 30,00 360,00 

32 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΏΝΧ 8 25,00 200,00 

33 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΚΏΣΧ 8 25,00 200,00 

34 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΏΝΧ 8 12,00 96,00 

35 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΚΏΣΧ 8 12,00 96,00 

36 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2 215,00 430,00 

37 ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2 40,00 80,00 

38 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 40,00 80,00 

39 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 210,00 210,00 

40 ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2 130,00 260,00 

41 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2 130,00 260,00 

42 ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1 70,00 70,00 

43 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2 25,00 50,00 

44 ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4 22,00 88,00 

45 ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 190,00 380,00 

46 ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3 80,00 240,00 

47 ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 250,00 500,00 

48 ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1 55,00 55,00 

49 ΓΒΝΕΚΟ SERVICE(ιάδηα,θ.ιαδηνχ,θ.αέξνο, 
θ.θακπηλαο  θ.βελδηλαο θ. πεηξειαηνπ, κπνπδί) 

14 50,00 700,00 

50 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3 50,00 150,00 

51 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4 90,00 360,00 

52 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3 50,00 150,00 

53 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΚΟΜΠΛΒ  ΒΞΏΣΜΕΔ  

3 50,00 150,00 

54 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3 50,00 150,00 

55 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5 50,00 250,00 

56 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 16 70,00 1.120,00 

57 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΒΧΝ  ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 25,00 200,00 

58 ΏΛΛΏΓΔ  ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 25,00 200,00 

59 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΧΝ  10 35,00 350,00 

60 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΚΏΚΕΏ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15 35,00 525,00 

61 ΏΛΛΏΓΔ ΕΏΓΟΝΒ ΠΕΧ (ΒΣ) 10 35,00 350,00 

62 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10 35,00 350,00 
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63 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10 60,00 600,00 

64 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2 35,00 70,00 

65 ΏΛΛΏΓΔ ΝΣΕΓΒ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 12 35,00 420,00 

66 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΧΝ 8 50,00 400,00 

67 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΧΝ 24 35,00 840,00 

68 ΏΛΛΏΓΔ  ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ 24 25,00 600,00 

69 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΛΏΚΕΏ 16 35,00 560,00 

70 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΟΚ ΦΏΛΕΑΕΟΤ 16 35,00 560,00 

71 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2 50,00 100,00 

72 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2 30,00 60,00 

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 30,00 60,00 

74 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 60,00 60,00 

75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2 35,00 70,00 

76 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2 35,00 70,00 

77 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1 30,00 30,00 

78 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2 10,00 20,00 

79 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4 5,00 20,00 

80 ΏΛΛΏΓΔ ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 50,00 100,00 

81 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3 40,00 120,00 

82 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 100,00 200,00 

83 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1 15,00 15,00 

 ΤΝΟΛΟ   22.579,00 

 ΦΠΑ 24%   5.418,96 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   27.997,96 

 
 
ΣΜΖΜΑ 4: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 Φ.ΛΏΑΕΟΤ 14 10,00 140,00 

2 Φ.ΏΒΡΟ 14 13,00 182,00 

3 Φ.ΚΏΜΠΕΝΏ 14 15,00 210,00 

4 Φ.ΐΒΝΓΕΝΏ 14 15,00 210,00 

5 Φ. ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ  14 12,00 168,00 

6 ΜΠΟΤΓΕ (ηεηξάδα) 14 36,00 504,00 

7 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3 100,00 300,00 
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8 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4 70,00 280,00 

9 ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ  3 90,00 270,00 

10 ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ ΚΟΜΠΛΒ 3 85,00 255,00 

11 ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ ΒΞΏΣΜΕΔ  3 50,00 150,00 

12 ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5 12,00 60,00 

13 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΒΜΠΡΟ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8 110,00 880,00 

14 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΠΕΧ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8 95,00 760,00 

15 ΐΏΒΕ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 30,00 240,00 

16 ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 15,00 120,00 

17 ΑΕΚΟ ΦΡΒΝΧΝ   10 40,00 400,00 

18 ΣΏΚΏΚΕΏ ΦΡΒΝΧΝ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15 35,00 525,00 

19 ΕΏΓΧΝΒ ΦΡΒΝΧΝ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10 50,00 500,00 

20 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10 25,00 250,00 

21 ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ (ΒΣ) 10 50,00 500,00 

22 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2 170,00 340,00 

23 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΔ 4 50,00 200,00 

24 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΏΡΕΣΒΡΔ 4 43,00 172,00 

25 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΑΒΞΕΏ 4 43,00 172,00 

26 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ 4 60,00 240,00 

27 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΧΣΒΡΕΚΟ 4 55,00 220,00 

28 ΦΤΟΤΝΒ ΒΞΧΣΒΡΕΚΒ 12 12,00 144,00 

29 ΦΤΟΤΝΒ ΒΧΣΒΡΕΚΒ 12 18,00 216,00 

30 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΧΣΒΡΕΚΏ 12 28,00 336,00 

31 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΞΧΣΒΡΕΚΏ 12 30,00 360,00 

32 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΏΝΧ 8 25,00 200,00 

33 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΚΏΣΧ 8 25,00 200,00 

34 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΏΝΧ 8 12,00 96,00 

35 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΚΏΣΧ 8 12,00 96,00 

36 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2 215,00 430,00 

37 ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2 40,00 80,00 

38 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 40,00 80,00 

39 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 210,00 210,00 

40 ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2 130,00 260,00 

41 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2 130,00 260,00 

42 ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1 70,00 70,00 

43 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2 25,00 50,00 
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44 ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4 22,00 88,00 

45 ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 190,00 380,00 

46 ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3 80,00 240,00 

47 ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 250,00 500,00 

48 ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1 55,00 55,00 

49 ΓΒΝΕΚΟ SERVICE(ιάδηα,θ.ιαδηνχ,θ.αέξνο, 
θ.θακπηλαο  θ.βελδηλαο θ. πεηξειαηνπ, κπνπδί) 

14 50,00 700,00 

50 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3 50,00 150,00 

51 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4 90,00 360,00 

52 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3 50,00 150,00 

53 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΚΟΜΠΛΒ  ΒΞΏΣΜΕΔ  

3 50,00 150,00 

54 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3 50,00 150,00 

55 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5 50,00 250,00 

56 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 16 70,00 1.120,00 

57 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΒΧΝ  ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 25,00 200,00 

58 ΏΛΛΏΓΔ  ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8 25,00 200,00 

59 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΧΝ  10 35,00 350,00 

60 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΚΏΚΕΏ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15 35,00 525,00 

61 ΏΛΛΏΓΔ ΕΏΓΟΝΒ ΠΕΧ (ΒΣ) 10 35,00 350,00 

62 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10 35,00 350,00 

63 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10 60,00 600,00 

64 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2 35,00 70,00 

65 ΏΛΛΏΓΔ ΝΣΕΓΒ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 12 35,00 420,00 

66 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΧΝ 8 50,00 400,00 

67 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΧΝ 24 35,00 840,00 

68 ΏΛΛΏΓΔ  ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ 24 25,00 600,00 

69 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΛΏΚΕΏ 16 35,00 560,00 

70 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΟΚ ΦΏΛΕΑΕΟΤ 16 35,00 560,00 

71 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2 50,00 100,00 

72 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2 30,00 60,00 

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 30,00 60,00 

74 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1 60,00 60,00 
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75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2 35,00 70,00 

76 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2 35,00 70,00 

77 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1 30,00 30,00 

78 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2 10,00 20,00 

79 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4 5,00 20,00 

80 ΏΛΛΏΓΔ ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 50,00 100,00 

81 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3 40,00 120,00 

82 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2 100,00 200,00 

83 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1 15,00 15,00 

 ΤΝΟΛΟ   22.579,00 

 ΦΠΑ 24%   5.418,96 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   27.997,96 

 
 

ΣΜΖΜΑ 5: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην 

έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10 50,00 500,00 

2 ΐΏΛΐΕΑΒ  5 600,00 3.000,00 

3 ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΏ 1 850,00 850,00 

4 ΣΕΜΟΤΥΒ 35 15,00 525,00 

5 ΓΛΕΕΒΡΒ 2 280,00 560,00 

6 ΏΝΣΛΕΒ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2 1.300,00 2.600,00 

7 ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 4 180,00 720,00 

8 ΚΟΜΠΛΒΡ 2 720,00 1.440,00 

9 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3 320,00 960,00 

10 ΚΟΡΧΝΏ 2 320,00 640,00 

11 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ 15 42,00 630,00 

12 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 150,00 450,00 

13 ΏΕΘΔΣΔΡΒ  5 180,00 900,00 

14 ΛΏΣΕΥΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ ΠΕΧ 
ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15 205,00 3.075,00 

15 ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2 100,00 200,00 

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10 25,00 250,00 
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17 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ 5 100,00 500,00 

18 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΧΝ 1 175,00 175,00 

19 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ 35 6,00 210,00 

20 ΏΛΛΏΓΔ ΓΛΕΕΒΡΏ 2 95,00 190,00 

21 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2 165,00 330,00 

22 ΏΛΛΏΓΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 

4 60,00 240,00 

23 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΜΠΛΒΡ 2 90,00 180,00 

24 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3 75,00 225,00 

25 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ 2 55,00 110,00 

26 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΧΝ 15 7,00 105,00 

27 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 55,00 165,00 

28 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΧΝ  5 75,00 375,00 

29 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΧΝ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ 
ΠΕΧ ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15 70,00 1.050,00 

30 ΏΛΛΏΓΔ ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2 50,00 100,00 

 ΤΝΟΛΟ   21.255,00 

 ΦΠΑ 24%   5.101,20 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   26.356,20 

 

ΣΜΖΜΑ 6: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην 

έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10 50,00 500,00 

2 ΐΏΛΐΕΑΒ  5 600,00 3.000,00 

3 ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΏ 1 850,00 850,00 

4 ΣΕΜΟΤΥΒ 35 15,00 525,00 

5 ΓΛΕΕΒΡΒ 2 280,00 560,00 

6 ΏΝΣΛΕΒ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2 1.300,00 2.600,00 

7 ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 4 180,00 720,00 

8 ΚΟΜΠΛΒΡ 2 720,00 1.440,00 

9 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3 320,00 960,00 

10 ΚΟΡΧΝΏ 2 320,00 640,00 

11 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ 15 42,00 630,00 
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12 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 150,00 450,00 

13 ΏΕΘΔΣΔΡΒ  5 180,00 900,00 

14 ΛΏΣΕΥΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ ΠΕΧ 
ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15 205,00 3.075,00 

15 ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2 100,00 200,00 

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10 25,00 250,00 

17 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ 5 100,00 500,00 

18 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΧΝ 1 175,00 175,00 

19 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ 35 6,00 210,00 

20 ΏΛΛΏΓΔ ΓΛΕΕΒΡΏ 2 95,00 190,00 

21 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2 165,00 330,00 

22 ΏΛΛΏΓΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 

4 60,00 240,00 

23 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΜΠΛΒΡ 2 90,00 180,00 

24 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3 75,00 225,00 

25 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ 2 55,00 110,00 

26 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΧΝ 15 7,00 105,00 

27 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3 55,00 165,00 

28 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΧΝ  5 75,00 375,00 

29 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΧΝ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ 
ΠΕΧ ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15 70,00 1.050,00 

30 ΏΛΛΏΓΔ ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2 50,00 100,00 

 ΤΝΟΛΟ   21.255,00 

 ΦΠΑ 24%   5.101,20 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   26.356,20 

 

ΣΜΖΜΑ 7:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12 55,00 660,00 

2 ΜΏΝΒ 8 180,00 1.440,00 

3 ΦΟΤΚΒ 15 180,00 2.700,00 

4 ΓΤΓΓΕΏ 20 50,00 1.000,00 

5 ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35 75,00 2.625,00 

6 ΠΏΡΏΜΏΝΒ 4 175,00 700,00 
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7 ΡΟΜΐΟ 7 110,00 770,00 

8 ΜΠΏΡΒ ΜΒΓΏΛΒ 4 250,00 1.000,00 

9 ΜΠΏΡΒ ΜΕΚΡΒ 5 150,00 750,00 

10 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12 70,00 840,00 

11 ΏΛΛΏΓΔ ΜΏΝΏ-ΠΏΡΏΜΏΝΏ 12 115,00 1.380,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ ΦΟΤΚΏ 15 60,00 900,00 

13 ΏΛΛΏΓΔ ΓΤΓΓΕΏ 20 30,00 600,00 

14 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35 80,00 2.800,00 

15 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΡΏ 9 90,00 810,00 

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΜΐΟΤ 7 50,00 350,00 

 ΤΝΟΛΟ   19.325,00 

 ΦΠΑ 24%   4.638,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   23.963,00 

ΣΜΖΜΑ 8:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12 55,00 660,00 

2 ΜΏΝΒ 8 180,00 1.440,00 

3 ΦΟΤΚΒ 15 180,00 2.700,00 

4 ΓΤΓΓΕΏ 20 50,00 1.000,00 

5 ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35 75,00 2.625,00 

6 ΠΏΡΏΜΏΝΒ 4 175,00 700,00 

7 ΡΟΜΐΟ 7 110,00 770,00 

8 ΜΠΏΡΒ ΜΒΓΏΛΒ 4 250,00 1.000,00 

9 ΜΠΏΡΒ ΜΕΚΡΒ 5 150,00 750,00 

10 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12 70,00 840,00 

11 ΏΛΛΏΓΔ ΜΏΝΏ-ΠΏΡΏΜΏΝΏ 12 115,00 1.380,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ ΦΟΤΚΏ 15 60,00 900,00 

13 ΏΛΛΏΓΔ ΓΤΓΓΕΏ 20 30,00 600,00 

14 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35 80,00 2.800,00 

15 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΡΏ 9 90,00 810,00 

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΜΐΟΤ 7 50,00 350,00 

 ΤΝΟΛΟ   19.325,00 

 ΦΠΑ 24%   4.638,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   23.963,00 
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ΣΜΖΜΑ 9 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & πεξηνξηζηψλ 
ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ θέξνπλ ηνλ σο 
άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΝΣΟΤΕ ΑΟΣΔ – ΦΤΒ  4 35,00 140,00 

2 ΦΡΏΓΕΑΒ ( ΏΜΏΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ)  10 12,00 120,00 

3 ΒΝΟΡΏ ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2 170,00 340,00 

4 ΡΟΛΟΕ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2 130,00 260,00 

5 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2 130,00 260,00 

6 ΚΏΠΏΚΕΏ 4 50,00 200,00 

7 ΝΟΤΜΒΡΏ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ  4 65,00 260,00 

8 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ 2 85,00 170,00 

9 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 125 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5 9,00 45,00 

10 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 180 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5 9,00 45,00 

11 ΒΠΕΚΒΤΔ ΝΣΕΓΏ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ ΚΏΕ 
ΚΟΝΣΒΡ  

2 50,00 100,00 

12 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΡΟΦΟΜΒΣΡΟΤ 2 85,00 170,00 

13 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΜΒΡΕΚΔ) 2 55,00 110,00 

14 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΟΛΕΚΔ) 2 100,00 200,00 

15 ΒΛΒΓΥΟ – ΑΔΛΧΔ –ΦΡΏΓΕΑΒ – 
ΣΏΜΠΒΛΏΚΕΏ  

2 40,00 80,00 

16 ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 
(ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ) 

4 50,00 200,00 

 ΤΝΟΛΟ   2.700,00 

 ΦΠΑ 24 %   648,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   3.348,00 

 

 

ΣΜΖΜΑ 10 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & 
πεξηνξηζηψλ ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ 
θέξνπλ ηνλ σο άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΝΣΟΤΕ ΑΟΣΔ – ΦΤΒ  4 35,00 140,00 

2 ΦΡΏΓΕΑΒ ( ΏΜΏΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ)  10 12,00 120,00 



 

 

ελίδα 95 

3 ΒΝΟΡΏ ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2 170,00 340,00 

4 ΡΟΛΟΕ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2 130,00 260,00 

5 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2 130,00 260,00 

6 ΚΏΠΏΚΕΏ 4 50,00 200,00 

7 ΝΟΤΜΒΡΏ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ  4 65,00 260,00 

8 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ 2 85,00 170,00 

9 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 125 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5 9,00 45,00 

10 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 180 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5 9,00 45,00 

11 ΒΠΕΚΒΤΔ ΝΣΕΓΏ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ ΚΏΕ 
ΚΟΝΣΒΡ  

2 50,00 100,00 

12 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΡΟΦΟΜΒΣΡΟΤ 2 85,00 170,00 

13 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΜΒΡΕΚΔ) 2 55,00 110,00 

14 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΟΛΕΚΔ) 2 100,00 200,00 

15 ΒΛΒΓΥΟ – ΑΔΛΧΔ –ΦΡΏΓΕΑΒ – 
ΣΏΜΠΒΛΏΚΕΏ  

2 40,00 80,00 

16 ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 
(ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ) 

4 50,00 200,00 

 ΤΝΟΛΟ   2.700,00 

 ΦΠΑ 24 %   648,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   3.348,00 

 

 

ΣΜΖΜΑ 11 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 

Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 

(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 

ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 

βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 205/80R16 16 150,00 2.400,00 

2 185/60R14 4 90,00 360,00 

3 185/65R14 12 85,00 1.020,00 

4 195/70R15 4 105,00 420,00 

5 205/55R16 4 95,00 380,00 

6 205/65R16 4 125,00 500,00 
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7 215/65R16 4 105,00 420,00 

8 315/80R22,5 30 440,00 13.200,00 

9 11R22,5 12 390,00 4.680,00 

10 315/70R22,5 10 450,00 4.500,00 

11 205/75R17,5 4 270,00 1.080,00 

12 10R/22,5 4 610,00 2.440,00 

13 215/R140 2 150,00 300,00 

14 12,5/80/18    2 340,00 680,00 

15 16,9/28 2 670,00 1.340,00 

16 12.5R/20 2 660,00 1.320,00 

17 14,9/24    2 605,00 1.210,00 

18 18,4/34 2 1.100,00 2.200,00 

19 7,5/16    2 180,00 360,00 

20 13,6/36 2 730,00 1.460,00 

21 195/70/15 4 120,00 480,00 

22 265/65/17 4 175,00 700,00 

23 195/75/16 4 140,00 560,00 

24 285/70/19,5 6 340,00 2.040,00 

 ΤΝΟΛΟ   44.050,00 

 ΦΠΏ 24 %   10.572,00 

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ   54.622,00 

 

 

ΣΜΖΜΑ 12 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 

Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 

(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 

ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 

βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 205/80R16 16 150,00 2.400,00 

2 185/60R14 4 90,00 360,00 

3 185/65R14 12 85,00 1.020,00 

4 195/70R15 4 105,00 420,00 

5 205/55R16 4 95,00 380,00 

6 205/65R16 4 125,00 500,00 
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7 215/65R16 4 105,00 420,00 

8 315/80R22,5 30 440,00 13.200,00 

9 11R22,5 12 390,00 4.680,00 

10 315/70R22,5 10 450,00 4.500,00 

11 205/75R17,5 4 270,00 1.080,00 

12 10R/22,5 4 610,00 2.440,00 

13 215/R140 2 150,00 300,00 

14 12,5/80/18    2 340,00 680,00 

15 16,9/28 2 670,00 1.340,00 

16 12.5R/20 2 660,00 1.320,00 

17 14,9/24    2 605,00 1.210,00 

18 18,4/34 2 1.100,00 2.200,00 

19 7,5/16    2 180,00 360,00 

20 13,6/36 2 730,00 1.460,00 

21 195/70/15 4 120,00 480,00 

22 265/65/17 4 175,00 700,00 

23 195/75/16 4 140,00 560,00 

24 285/70/19,5 6 340,00 2.040,00 

 ΤΝΟΛΟ   44.050,00 

 ΦΠΏ 24 %   10.572,00 

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ   54.622,00 

 

 

ΣΜΖΜΑ  13 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 315/80R22,5 20 250,00 5.000,00 

2 315/70R22,5 2 250,00 500,00 

3 ΣΒΛΈΥΔ (ΑΕΏΣΆΒΧΝ 315/80R22,5  - 
315/70R22,5) 

22 70,00 1.540,00 

4 ΐΟΤΛΚΏΝΕΜ ΜΒ ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ 
ΜΏΝΝ  

30 80,00 2.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   9.440,00 

 ΦΠΑ 24%   2.265,60 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   11.705,60 
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ΣΜΖΜΑ  14 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 315/80R22,5 20 250,00 5.000,00 

2 315/70R22,5 2 250,00 500,00 

3 ΣΒΛΈΥΔ (ΑΕΏΣΆΒΧΝ 315/80R22,5  - 
315/70R22,5) 

22 70,00 1.540,00 

4 ΐΟΤΛΚΏΝΕΜ ΜΒ ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ 
ΜΏΝΝ  

30 80,00 2.400,00 

 ΤΝΟΛΟ   9.440,00 

 ΦΠΑ 24%   2.265,60 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   11.705,60 

 
 
ΣΜΖΜΑ 15 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΦΆΡΟΕ 3 60,00 180,00 

2 ΠΛΏΣΕΚ ΦΆΡΧΝ 3 8,00 24,00 

3 ΛΏΜΠΣΉΡΒ  Δ1 15 3,00 45,00 

4 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ3 15 3,00 45,00 

5 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ7 15 6,00 90,00 

6 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΚΏΡΤΑΆΚΕ  25 0,5 12,50 

7 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΦΟΤΝΣΟΤ 
ΚΆΚΕ  

25 0,5 
12,50 

8 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ ΘΒΣΕΚ 2 3,00 6,00 

9 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ 
ΏΡΝΔΣΕΚ 

2 3,00 
6,00 

10 ΦΏΝΆΡΕΏ ΜΠΡΟΣΆ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2 130,00 260,00 

11 ΦΏΝΆΡΕΏ ΠΊΧ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2 120,00 240,00 

12 ΦΏΝΏΡΕΏ ΜΠΡΟΣΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

4 90,00 
360,00 

13 ΦΏΝΏΡΕΏ ΠΕΧ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

2 70,00 
140,00 

14 ΦΛΏ ΜΒΓΆΛΏ 4 40,00 160,00 

15 ΦΛΏ ΜΕΚΡΆ  2 20,00 40,00 

16 ΡΒΛΒ ΦΛΏ 2 20,00 40,00 

17 ΛΆΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  
(ΦΟΡΣΔΓΆ)  

10 8,00 
80,00 

18 ΛΏΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΔΡΧΝ  10 5,00 50,00 
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(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

19 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΦΟΡΣΔΓΆ)  5 60,00 300,00 

20 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

5 30,00 
150,00 

21 ΜΟΣΈΡ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ 1 70,00 70,00 

22 ΏΤΣΟΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ  
ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 45,00 

180,00 

23 ΏΤΣΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ 
ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 

4 50,00 
200,00 

24 ΒΛΔΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1 25,00 
25,00 

25 ΒΛΉΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 1 45,00 45,00 

26 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 7,00 
28,00 

27 ΡΟΤΛΒΜΆΝ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 12,00 48,00 

28 ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

1 170,00 
170,00 

29 ΜΠΟΤΣΟΝ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 32,00 
64,00 

30 ΜΠΟΤΣΝ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2 42,00 84,00 

31 ΓΡΏΝΏΓΕ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 18,00 
36,00 

32 ΓΡΏΝΆΓΕ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2 27,00 54,00 

33 ΜΠΟΜΠΕΝΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 45,00 
90,00 

34 ΜΠΟΜΠΊΝΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2 85,00 170,00 

35 ΦΤΚΣΡΟΘΔΚΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 30,00 
120,00 

36 ΦΤΚΣΡΟΘΉΚΔ  ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 40,00 160,00 

37 ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 15,00 
60,00 

38 ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 20,00 80,00 

39 ΜΊΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

2 170,00 
340,00 

40 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΝΈΟΤ ΦΆΡΟΤ  3 20,00 60,00 

41 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ – ΒΠΕΚΒΤΔ 
ΦΏΡΟΤ – ΠΛΏΣΕΚΟ ΦΏΡΧΝ  

3 15,00 45,00 

42 ΒΠΕΚΒΤΉ ΠΛΧΝ ΜΠΏΣΏΡΊΏ 2 20,00 40,00 

43 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΏΝΏΡΕΧΝ – ΦΛΏ-
ΡΒΛΒ ΦΛΏ 

18 8,00 144,00 

44 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΜΟΣΈΡ 
ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  

1 20,00 20,00 



 

 

ελίδα 100 

45 ΒΠΕΚΒΤΔ ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 30,00 120,00 

46 ΒΠΕΚΒΤΉ ΑΤΝΏΜ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 45,00 180,00 

47 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΑΤΝΏΜΟΤ 
(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1 30,00 30,00 

48 ΒΠΕΚΒΤΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 30,00 120,00 

49 ΒΠΕΚΒΤΉ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 45,00 180,00 

50 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 30,00 60,00 

 ΤΝΟΛΟ   5.264,00 

 ΦΠΑ 24%    1.263,36 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   6.527,36 

 

 
ΣΜΖΜΑ 16 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΦΆΡΟΕ 3 60,00 180,00 

2 ΠΛΏΣΕΚ ΦΆΡΧΝ 3 8,00 24,00 

3 ΛΏΜΠΣΉΡΒ  Δ1 15 3,00 45,00 

4 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ3 15 3,00 45,00 

5 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ7 15 6,00 90,00 

6 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΚΏΡΤΑΆΚΕ  25 0,5 12,50 

7 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΦΟΤΝΣΟΤ 
ΚΆΚΕ  

25 0,5 
12,50 

8 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ ΘΒΣΕΚ 2 3,00 6,00 

9 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ 
ΏΡΝΔΣΕΚ 

2 3,00 
6,00 

10 ΦΏΝΆΡΕΏ ΜΠΡΟΣΆ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2 130,00 260,00 

11 ΦΏΝΆΡΕΏ ΠΊΧ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2 120,00 240,00 

12 ΦΏΝΏΡΕΏ ΜΠΡΟΣΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

4 90,00 
360,00 

13 ΦΏΝΏΡΕΏ ΠΕΧ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

2 70,00 
140,00 

14 ΦΛΏ ΜΒΓΆΛΏ 4 40,00 160,00 

15 ΦΛΏ ΜΕΚΡΆ  2 20,00 40,00 

16 ΡΒΛΒ ΦΛΏ 2 20,00 40,00 

17 ΛΆΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  
(ΦΟΡΣΔΓΆ)  

10 8,00 
80,00 

18 ΛΏΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΔΡΧΝ  10 5,00 50,00 



 

 

ελίδα 101 

(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

19 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΦΟΡΣΔΓΆ)  5 60,00 300,00 

20 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

5 30,00 
150,00 

21 ΜΟΣΈΡ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ 1 70,00 70,00 

22 ΏΤΣΟΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ  
ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 45,00 

180,00 

23 ΏΤΣΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ 
ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 

4 50,00 
200,00 

24 ΒΛΔΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1 25,00 
25,00 

25 ΒΛΉΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 1 45,00 45,00 

26 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 7,00 
28,00 

27 ΡΟΤΛΒΜΆΝ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 12,00 48,00 

28 ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

1 170,00 
170,00 

29 ΜΠΟΤΣΟΝ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 32,00 
64,00 

30 ΜΠΟΤΣΝ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2 42,00 84,00 

31 ΓΡΏΝΏΓΕ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 18,00 
36,00 

32 ΓΡΏΝΆΓΕ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2 27,00 54,00 

33 ΜΠΟΜΠΕΝΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 45,00 
90,00 

34 ΜΠΟΜΠΊΝΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2 85,00 170,00 

35 ΦΤΚΣΡΟΘΔΚΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 30,00 
120,00 

36 ΦΤΚΣΡΟΘΉΚΔ  ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 40,00 160,00 

37 ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 15,00 
60,00 

38 ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 20,00 80,00 

39 ΜΊΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

2 170,00 
340,00 

40 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΝΈΟΤ ΦΆΡΟΤ  3 20,00 60,00 

41 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ – ΒΠΕΚΒΤΔ 
ΦΏΡΟΤ – ΠΛΏΣΕΚΟ ΦΏΡΧΝ  

3 15,00 45,00 

42 ΒΠΕΚΒΤΉ ΠΛΧΝ ΜΠΏΣΏΡΊΏ 2 20,00 40,00 

43 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΏΝΏΡΕΧΝ – ΦΛΏ-
ΡΒΛΒ ΦΛΏ 

18 8,00 144,00 

44 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΜΟΣΈΡ 
ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  

1 20,00 20,00 
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45 ΒΠΕΚΒΤΔ ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 30,00 120,00 

46 ΒΠΕΚΒΤΉ ΑΤΝΏΜ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 45,00 180,00 

47 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΑΤΝΏΜΟΤ 
(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1 30,00 30,00 

48 ΒΠΕΚΒΤΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4 30,00 120,00 

49 ΒΠΕΚΒΤΉ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4 45,00 180,00 

50 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2 30,00 60,00 

 ΤΝΟΛΟ   5.264,00 

 ΦΠΑ 24%    1.263,36 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   6.527,36 

 
ΣΜΖΜΑ 17: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΣΕΜΟΝΕΟΤ MF 
188 

1 600,00        600,00 

2 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡ. ΣΕΜΟΝ. MF 188 1 100,00 100,00 

3 ΚΟΡΧΝΏ ΠΕΧ MF 188 1 480,00 480,00 

4 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ MF 188 1 150,00 150,00 

5 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ MF 188 5 40,00 200,00 

6 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ MF 188 5 10,00 50,00 

7 ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ MF 188 2 100,00 200,00 

8 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟΤ MF 188 2 40,00 80,00 

9 ΔΜΕΜΠΏΡΏ & ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ MF 4245 4 50,00 200,00 

10 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ MF 4245 4 20,00 80,00 

11 Ρ.Σ.Ο.  ΓΡΏΝΏΓΕΏ MF 4245 1 200,00 200,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ ΓΡΏΝΏΓΕΏ MF 4245 1 100,00 100,00 

13 ΜΕΓΏ MF 4245 1 250,00 250,00 

14 ΏΛΛΏΓΔ ΜΕΓΏ MF 4245 1 30,00 30,00 

 ΤΝΟΛΟ   2.720,00 

 ΦΠΑ 24%   652,80 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   3.372,80 

 
 
 
 
ΣΜΖΜΑ 18: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 



 

 

ελίδα 103 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟ ΚΏΠΏΚΕ (ΒΧΣΒΡ.) MF 188 1 350,00 350,00 

2 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΠΏΚΕ MF 188 1 150,00 150,00 

3 ΏΝΣΛΕΏ  ΑΕΠΛΔ MF 188 1 600,00 600,00 

4 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ  ΑΕΠΛΔ MF 188 1 250,00 250,00 

5 ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΣΕΜΟΝΕΟΤ MF 
4245 

1 800,00        800,00 

6 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡ. ΣΕΜΟΝ. MF 
4245 

1 150,00 150,00 

7 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟ ΚΏΠΏΚΕ (ΒΧΣ) MF 4245 1 450,00        450,00 

8 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΠΏΚΕ MF 4245 1 150,00 150,00 

9 ΜΕΓΏ MF 188 1 250,00 250,00 

10 ΏΛΛΏΓΔ ΜΕΓΏ MF 188 1 30,00 30,00 

11 ΤΜΠΛΒΚΣΔ ΚΟΜΠΛΒ MF 188 1 350,00 350,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ ΤΜΠΛΒΚΣΔ MF 188 1 150,00 150,00 

 ΤΝΟΛΟ   3.680,00 

 ΦΠΑ 24%   883,20 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   4.563,20 

 
 
ΣΜΖΜΑ 19 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2023 
 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 60AH ΜΒ ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 
500EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 230Υ172Υ220 
(ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΒ 
ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

10 90,00 

900,00 

2 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 100AH ΜΒ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 750EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

302Υ172Υ220 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

12 120,00 

1.440,00 

3 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 180AH ΜΒ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 900EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

511Υ222Υ217 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

15 230,00 

3.450,00 

4 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 7-9AH, 6V , 
ΑΕΏΣΏΒΧΝ  0,67Υ0,67Υ0,98, 
ΐΏΡΟ 0,50 KG  (γηα ρξήζε ζε 
Φαλάξηα ήκαλζεο) 

30 9,00 

270,00 

 ΤΝΟΛΟ   6.060,00 



 

 

ελίδα 104 

 ΦΠΏ 24%   1.454,40 

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ   7.514,40 

 
 
ΣΜΖΜΑ 20 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2024 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 60AH ΜΒ ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 
500EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 230Υ172Υ220 
(ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΒ 
ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

10 90,00 

900,00 

2 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 100AH ΜΒ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 750EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

302Υ172Υ220 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

12 120,00 

1.440,00 

3 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 180AH ΜΒ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 900EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

511Υ222Υ217 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

15 230,00 

3.450,00 

4 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 7-9AH, 6V , 
ΑΕΏΣΏΒΧΝ  0,67Υ0,67Υ0,98, 
ΐΏΡΟ 0,50 KG  (γηα ρξήζε ζε 
Φαλάξηα ήκαλζεο) 

30 9,00 

270,00 

 ΤΝΟΛΟ   6.060,00 

 ΦΠΏ 24%   1.454,40 

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ   7.514,40 

 
 
ΣΜΖΜΑ 21 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2023 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΠΛΒΤΡΕΚΒ ΐΟΤΡΣΒ ΡΒΕΘΡΧΝ 
Φ 40 – 650 SERIES 

4 210,00 840,00 

2 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   
- 650 SERIES (ΠΛΏΣΕΚΔ) 

6 450,00 2.700,00 

3 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   
- 650 SERIES ( ΤΡΜΏΣΕΝΔ)  

6 920,00 5.520,00 

4 ΧΛΔΝΏ ΏΝΏΡΡΟΦΔΔ 
ΟΡΟΦΔ - 650 series 

2 920,00 1.840,00 

 ΤΝΟΛΟ   10.900,00 

 ΦΠΏ 24%    2.616,00 

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ   13.516,00 
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ΣΜΖΜΑ 22 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2024 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΠΛΒΤΡΕΚΒ ΐΟΤΡΣΒ ΡΒΕΘΡΧΝ 
Φ 40 – 650 SERIES 

4 210,00 840,00 

2 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   
- 650 SERIES (ΠΛΏΣΕΚΔ) 

6 450,00 2.700,00 

3 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   
- 650 SERIES ( ΤΡΜΏΣΕΝΔ)  

6 920,00 5.520,00 

4 ΧΛΔΝΏ ΏΝΏΡΡΟΦΔΔ 
ΟΡΟΦΔ - 650 series 

2 920,00 1.840,00 

 ΤΝΟΛΟ   10.900,00 

 ΦΠΏ 24%    2.616,00 

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ   13.516,00 

 
 
ΣΜΖΜΑ 23 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΐΏΦΔ ΦΣΒΡΟΤ  1 100,00 100,00 

2 ΐΏΦΔ ΠΟΡΣΏ 1 100,00 100,00 

3 ΏΛΛΏΓΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ ΟΡΟΦΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ  

1 120,00 120,00 

4 ΒΠΕΚΒΤΔ ΚΏΘΕΜΏΣΧΝ (ΏΛΛΏΓΔ 
ΏΦΡΟΛΒΞ – ΒΛΏΣΔΡΕΧΝ ΚΏΕ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ) 

1 80,00 80,00 

5 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΝΤΦΧΔ 
ΠΏΡΏΘΤΡΧΝ  

2 25,00 50,00 

6 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΦΏΛΕΔ 
ΘΤΡΧΝ  

2 25,00 50,00 

7 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΚΏΕ 
ΚΕΣΡΕΝΔ ΛΧΡΕΑΏ 

2 65,00 130,00 

8 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΠΟΡΣΏ  1 65,00 65,00 

9 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΦΣΒΡΟΤ 1 50,00 50,00 

 ΤΝΟΛΟ   745,00 

 ΦΠΑ 24%   178,80 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   923,80 

 
ΣΜΖΜΑ 24 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 
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α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΐΏΦΔ ΚΏΠΧ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1 100,00 100,00 

2 ΐΏΦΔ ΚΏΠΧ ΏΠΟΚΒΤΧΝ 1 100,00 100,00 

3 ΐΏΦΔ ΠΟΡΣΏ 1 100,00 100,00 

4 ΏΛΛΏΓΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ ΟΡΟΦΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ  

1 120,00 120,00 

5 ΒΠΕΚΒΤΔ ΚΏΘΕΜΏΣΧΝ (ΏΛΛΏΓΔ 
ΏΦΡΟΛΒΞ – ΒΛΏΣΔΡΕΧΝ ΚΏΕ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ) 

1 80,00 80,00 

6 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΝΤΦΧΔ 
ΠΏΡΏΘΤΡΧΝ  

2 25,00 50,00 

7 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΦΏΛΕΔ 
ΘΤΡΧΝ  

2 25,00 50,00 

8 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΚΏΕ 
ΚΕΣΡΕΝΔ ΛΧΡΕΑΏ 

2 65,00 130,00 

9 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΠΟΡΣΏ  1 65,00 65,00 

10 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΚΏΠΧ 1 50,00 50,00 

11 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΠΟΡΣΜΠΏΓΏΓ 1 50,00 50,00 

 ΤΝΟΛΟ   895,00 

 ΦΠΑ 24%   214,80 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   1.109,80 

 
 
ΣΜΖΜΑ 25: Πξνκήζεηα καξθνπηζηψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 1¨ 0,5 Μέηξα 7 90,00 630,00 

2 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 1¨ 1 Μέηξν 4 100,00 400,00 

3 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 1¨ 1,5 Μέηξα 3 110,00 330,00 

4 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 7/8¨ 0,50 Μέηξα 5 80,00 400,00 

5 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 7/8¨ 1 Μέηξν 5 90,00 450,00 

6 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 7/8¨ 1,5 Μέηξα 2 100,00 200,00 

7 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 0,5 Μέηξα 6 70,00 420,00 

8 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 1 Μέηξν 5 80,00 400,00 

9 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 1,5 Μέηξα 4 90,00 360,00 

10 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 2 Μέηξα 3 100,00 300,00 
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11 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 0,50 Μέηξα 3 60,00 180,00 

12 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 1 Μέηξν 4 70,00 280,00 

13 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 1,5 Μέηξα 3 80,00 240,00 

14 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 2 Μέηξα 2 90,00 180,00 

15 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ½¨ 0,5 Μέηξα 4 55,00 220,00 

16 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ½¨ 1 Μέηξν 6 65,00 390,00 

17 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ½¨ 1,5 Μέηξα 6 75,00 450,00 

18 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/8¨ 0,5 Μέηξα 7 45,00 315,00 

19 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/8¨ 1 Μέηξν 5 55,00 275,00 

20 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/8¨ 1,5 Μέηξα 4 65,00 260,00 

21 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ¼¨ 2 Μέηξα 12 25,00 300,00 

22 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ¼¨ 3 Μέηξα 3 35,00 105,00 

23 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΦΡΒΝΧΝ ΒΜΠΡΟ 10 18,00 180,00 

24 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΦΡΒΝΧΝ ΠΕΧ 10 28,00 280,00 

25 
ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΣΒΦΛΟΝ ΓΕΏ ΚΟΦΛΒΡ 1 
½ 

6 45,00 270,00 

 ΤΝΟΛΟ   7.815,00 

 ΦΠΑ 24%    1.875,60 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    9.690,60 

 
 
 
ΣΜΖΜΑ 26: Πξνκήζεηα καξθνπηζηψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 1¨ 0,5 Μέηξα 7 90,00 630,00 

2 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 1¨ 1 Μέηξν 4 100,00 400,00 

3 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 1¨ 1,5 Μέηξα 3 110,00 330,00 

4 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 7/8¨ 0,50 Μέηξα 5 80,00 400,00 

5 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 7/8¨ 1 Μέηξν 5 90,00 450,00 

6 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 7/8¨ 1,5 Μέηξα 2 100,00 200,00 

7 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 0,5 Μέηξα 6 70,00 420,00 
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8 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 1 Μέηξν 5 80,00 400,00 

9 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 1,5 Μέηξα 4 90,00 360,00 

10 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/4¨ 2 Μέηξα 3 100,00 300,00 

11 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 0,50 Μέηξα 3 60,00 180,00 

12 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 1 Μέηξν 4 70,00 280,00 

13 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 1,5 Μέηξα 3 80,00 240,00 

14 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 5/8¨ 2 Μέηξα 2 90,00 180,00 

15 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ½¨ 0,5 Μέηξα 4 55,00 220,00 

16 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ½¨ 1 Μέηξν 6 65,00 390,00 

17 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ½¨ 1,5 Μέηξα 6 75,00 450,00 

18 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/8¨ 0,5 Μέηξα 7 45,00 315,00 

19 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/8¨ 1 Μέηξν 5 55,00 275,00 

20 ΜΏΡΚΟΤΣΕ 3/8¨ 1,5 Μέηξα 4 65,00 260,00 

21 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ¼¨ 2 Μέηξα 12 25,00 300,00 

22 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ¼¨ 3 Μέηξα 3 35,00 105,00 

23 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΦΡΒΝΧΝ ΒΜΠΡΟ 10 18,00 180,00 

24 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΦΡΒΝΧΝ ΠΕΧ 10 28,00 280,00 

25 
ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΣΒΦΛΟΝ ΓΕΏ ΚΟΦΛΒΡ 1 
½ 

6 45,00 270,00 

 ΤΝΟΛΟ   7.815,00 

 ΦΠΑ 24%    1.875,60 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    9.690,60 

ΣΜΖΜΑ 27: πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, γηα 
ην έηνο 2023 
 
   

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΥΔΗΡΟ ( ΜΔΗΝΔΕΔ ) 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 15 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ 

1 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ -

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

 

15 
23,00 345,00 
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ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

2 
ΏΛΛΏΓΔ 

ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 
ΏΞΟΝΏ 

6 22,00 132,00 

3 
ΏΛΛΏΓΔ 

ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ 
6 17,00 102,00 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΔ ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 10 

 

4 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ-

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

10 27,00 270,00 

5 ΏΛΛΏΓΔ 
ΕΜΏΝΣΧΝ 

8 21,00 168,00 

6 ΏΛΛΏΓΔ ΝΣΕΓΒ 
ΤΜΠΛΒΚΣΔ-

ΓΚΏΓΕΟΤ 

8 32,00 256,00 

7 ΏΛΛΏΓΔ 
ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ 

5 16,00 80,00 

8 ΏΛΛΏΓΔ 
ΡΟΤΛΒΜΏΝ 

7 32,00 224,00 

                                              ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΑ 

                                                       ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 6 

 

9 ΒΠΕΚΒΤΔ 
ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 

3 22,00 66,00 

10 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ-

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

6 22,00 132,00 

11 ΏΛΛΏΓΔ 
ΏΛΤΕΑΏ 

4 5,00 20,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ 
ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 

3 15,00 45,00 

13 ΏΛΛΏΓΔ 
ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ 

3 15,00 45,00 

14 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΜΏ 5 10,00 50,00 

15 ΏΛΛΏΓΔ 
ΣΡΟΥΏΛΕΏ 
ΚΕΝΔΔ 

3 20,00 60,00 
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ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΦΑΛΗΓΗΑ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 5 

 

16 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ -

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

5 22,00 110,00 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ ΣΡΑΚΣΔΡΑΚΗΑ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 5 

 

17 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΚΏΕ 

ΣΡΟΥΕΜΏ 
ΜΏΥΏΕΡΕΧΝ 

5 25,00 125,00 

18 
ΏΛΛΏΓΔ ΤΛΕΚΧΝ 
ΣΡΕΐΔ ΦΡΒΝΧΝ 

4 55,00 220,00 

19 
ΓΒΝΕΚΟ ΒΡΐΕ 
ΜΒ ΓΡΏΏΡΕΜΏ 

5 30,00 150,00 

20 
ΏΛΛΏΓΔ 

ΜΏΥΏΕΡΕΧΝ 
5 50,00 250,00 

21 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ 3 50,00 150,00 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΟΗ ΦΤΖΣΖΡΔ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 10 

 

22 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ-

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

10 22,00 220,00 

   ΤΝΟΛΟ 3.220,00 

   ΦΠΑ 24% 772,80 

   ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.992,80 

                  

 

 
ΣΜΖΜΑ 28: πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, γηα 
ην έηνο 2024 
 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΥΔΗΡΟ ( ΜΔΗΝΔΕΔ ) 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 15 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ 
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ΔΡΓΑΗΧΝ 

1 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ -

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

 

15 
23,00 345,00 

2 
ΏΛΛΏΓΔ 

ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 
ΏΞΟΝΏ 

6 22,00 132,00 

3 
ΏΛΛΏΓΔ 

ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ 
6 17,00 102,00 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΔ ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 10 

 

4 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ-

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

10 27,00 270,00 

5 ΏΛΛΏΓΔ 
ΕΜΏΝΣΧΝ 

8 21,00 168,00 

6 ΏΛΛΏΓΔ ΝΣΕΓΒ 
ΤΜΠΛΒΚΣΔ-

ΓΚΏΓΕΟΤ 

8 32,00 256,00 

7 ΏΛΛΏΓΔ 
ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ 

5 16,00 80,00 

8 ΏΛΛΏΓΔ 
ΡΟΤΛΒΜΏΝ 

7 32,00 224,00 

                                              ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΑ 

                                                       ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 6 

 

9 ΒΠΕΚΒΤΔ 
ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 

3 22,00 66,00 

10 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ-

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

6 22,00 132,00 

11 ΏΛΛΏΓΔ 
ΏΛΤΕΑΏ 

4 5,00 20,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ 
ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 

3 15,00 45,00 

13 ΏΛΛΏΓΔ 
ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ 

3 15,00 45,00 
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14 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΜΏ 5 10,00 50,00 

15 ΏΛΛΏΓΔ 
ΣΡΟΥΏΛΕΏ 
ΚΕΝΔΔ 

3 20,00 60,00 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΦΑΛΗΓΗΑ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 5 

 

16 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ -

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

5 22,00 110,00 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΑ ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ ΣΡΑΚΣΔΡΑΚΗΑ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 5 

 

17 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΚΏΕ 

ΣΡΟΥΕΜΏ 
ΜΏΥΏΕΡΕΧΝ 

5 25,00 125,00 

18 
ΏΛΛΏΓΔ ΤΛΕΚΧΝ 
ΣΡΕΐΔ ΦΡΒΝΧΝ 

4 55,00 220,00 

19 
ΓΒΝΕΚΟ ΒΡΐΕ 
ΜΒ ΓΡΏΏΡΕΜΏ 

5 30,00 150,00 

20 
ΏΛΛΏΓΔ 

ΜΏΥΏΕΡΕΧΝ 
5 50,00 250,00 

21 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ 3 50,00 150,00 

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΟΗ ΦΤΖΣΖΡΔ 

ΏΡΕΘΜΟ ΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 10 

 

22 

ΏΛΛΏΓΔ 
ΦΕΛΣΡΧΝ-

ΜΠΟΤΓΕ ΚΏΕ 
ΚΏΘΏΡΕΜΟ 

ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ 
ΒΕΏΓΧΓΔ 

10 22,00 220,00 

   ΤΝΟΛΟ 3.220,00 

   ΦΠΑ 24% 772,80 

   ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.992,80 

 
 
 
ΣΜΖΜΑ 29: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ, γηα ην έηνο 2023 
 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 
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1 
ΜΒΕΝΒΓΏ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΕΚΟΤ NYLIUM 3.5 mm  

30m 
15 25,00 

375,00 

2 ΜΠΟΤΓΕ 15 6,00 90,00 

3 ΚΒΦΏΛΒ ΜΒΕΝΒΓΏ 8 30,00 240,00 

4 ΚΒΦΏΛΒ ΜΒΕΝΒΓΏ ΥΣΏΠΟΑΕ 5 20,00 100,00 

5 ΦΕΛΣΡΏ ΏΒΡΟ 15 10,00 150,00 

6 ΦΕΛΣΡΏ  ΚΏΤΕΜΟΤ 10 10,00 100,00 

7 ΕΜΏΝΣΒ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 5 10 50,00 

8 
ΝΣΕΓΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ-ΓΚΏΓΕΟΤ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ 

ΜΔΥΏΝΧΝ 
5 5 

25,00 

9 ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 5 20,00 100,00 

10 ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 4 35,00 140,00 

11 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 4 15,00 60,00 

12 ΏΛΤΕΑΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 4 20,00 80,00 

13 ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 2 65,00 130,00 

14 ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 2 40,00 80,00 

15 ΛΏΜΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 3 30,00 90,00 

16 ΣΡΟΥΏΛΕΏ ΚΕΝΔΔ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 3 10,00 30,00 

17 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΣΡΏΚΣΒΡ 5 12,00 60,00 

18 
ΤΛΕΚΏ ΣΡΕΐΔ ΦΡΒΝΧΝ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 

ΣΡΏΚΣΒΡ 
2 30,00 

60,00 

19 ΜΏΥΏΕΡΕΏ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΣΡΏΚΣΒΡ 5 35,00 175,00 

20 ΕΜΏΝΣΏ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΣΡΏΚΣΒΡ 2 80,00 160,00 

ΤΝΟΛΟ 2.295,00 

ΦΠΑ 24% 550,80 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.845,80 

 
 
 
ΣΜΖΜΑ 30: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο 
πξαζίλνπ, γηα ην έηνο 2024 
 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΜΒΕΝΒΓΏ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΕΚΟΤ NYLIUM 3.5 mm  15 25,00 375,00 
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30m 

2 ΜΠΟΤΓΕ 15 6,00 90,00 

3 ΚΒΦΏΛΒ ΜΒΕΝΒΓΏ 8 30,00 240,00 

4 ΚΒΦΏΛΒ ΜΒΕΝΒΓΏ ΥΣΏΠΟΑΕ 5 20,00 100,00 

5 ΦΕΛΣΡΏ ΏΒΡΟ 15 10,00 150,00 

6 ΦΕΛΣΡΏ  ΚΏΤΕΜΟΤ 10 10,00 100,00 

7 ΕΜΏΝΣΒ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 5 10 50,00 

8 
ΝΣΕΓΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ-ΓΚΏΓΕΟΤ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ 

ΜΔΥΏΝΧΝ 
5 5 

25,00 

9 ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ ΘΏΜΝΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 5 20,00 100,00 

10 ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 4 35,00 140,00 

11 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΧΝ ΜΔΥΏΝΧΝ 4 15,00 60,00 

12 ΏΛΤΕΑΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 4 20,00 80,00 

13 ΚΏΡΜΠΤΡΏΣΒΡ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 2 65,00 130,00 

14 ΚΟΡΑΟΝΕΒΡΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 2 40,00 80,00 

15 ΛΏΜΏ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 3 30,00 90,00 

16 ΣΡΟΥΏΛΕΏ ΚΕΝΔΔ ΏΛΤΟΠΡΕΟΝΟΤ 3 10,00 30,00 

17 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΣΡΏΚΣΒΡ 5 12,00 60,00 

18 
ΤΛΕΚΏ ΣΡΕΐΔ ΦΡΒΝΧΝ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ 

ΣΡΏΚΣΒΡ 
2 30,00 

60,00 

19 ΜΏΥΏΕΡΕΏ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΣΡΏΚΣΒΡ 5 35,00 175,00 

20 ΕΜΏΝΣΏ ΥΛΟΟΚΟΠΣΕΚΟΤ ΣΡΏΚΣΒΡ 2 80,00 160,00 

ΤΝΟΛΟ 2.295,00 

ΦΠΑ 24% 550,80 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.845,80 

 
 
 
 
 
 
ΣΜΖΜΑ 31: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο 
ηνπο γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( θαηαζηξνθείο) , γηα ην έηνο 2023 
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α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν  

1 ΦΤΡΕ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 150 20,00 3.000,00 

2 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΡΕ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 150 3,00 450,00 

3 ΚΟΡΧΝΏ ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ  2 120,00 240,00 

4 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ ΓΚΡΟΤΠ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 45,00 
90,00 

5 ΠΔΝΒΕΟ ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 100,00 200,00 

6 ΏΛΛΏΓΔ ΠΔΝΒΕΟΤ ΓΚΡΟΤΠ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 30,00 
60,00 

7 ΐΏΔ ΦΤΡΕΧΝ  40 10,00 400,00 

8 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΦΤΡΕΧΝ ΒΞΏΓΧΝΔ- 
ΣΡΟΓΓΤΛΔ 

40 3,00 
120,00 

9 ΕΜΏΝΣΒ ΚΕΝΔΔ 10 20,00 200,00 

10 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ ΚΕΝΔΔ 10 5,00 50,00 

11 ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 330,00 660,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 65,00 130,00 

13 ΚΟΤΓΕΝΒΣΟ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 110,00 220,00 

14 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΤΓΕΝΒΣΟΤ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 40,00 
80,00 

15 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΚΟΤΓΕΝΒΣΟΤ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 70,00 
140,00 

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΚΟΤΓΕΝΒΣΟΤ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 30,00 
60,00 

17 ΏΞΟΝΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 1.000,00 1.000,00 

18 ΏΛΛΏΓΔ ΏΞΟΝΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 200,00 200,00 

19 ΚΏΡΑΏΝΕΚΟ ΏΞΟΝΏ ΜΒ ΚΏΛΤΜΏ 2 160,00 320,00 

20 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΡΑΏΝΕΚΟΤ ΏΞΟΝΏ ΜΒ 
ΚΏΛΤΜΏ 

2 40,00 
80,00 

21 ΏΠΟΣΏΣΔ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 15,00 30,00 

22 ΏΛΛΏΓΔ ΏΠΟΣΏΣΔ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 5,00 10,00 

23 ΣΡΟΥΏΛΕΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 130,00 130,00 

24 ΏΛΛΏΓΔ ΣΡΟΥΏΛΕΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 35,00 35,00 

25 ΦΕΚΣΔΡΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 35,00 35,00 

26 ΏΛΛΏΓΔ ΦΕΚΣΔΡΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 10,00 10,00 

27 ΐΕΑΒ ΦΤΡΕΧΝ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 50 5,00 250,00 

28 ΠΏΞΕΜΏΑΕΏ ΏΦΏΛΒΕΏ ΦΤΡΕΧΝ 50 3,00 150,00 

29 ΠΒΕΡΟΕ ΓΒΤΞΔ ΜΒ ΏΦΏΛΒΕΒ 50 16,00 800,00 

30 ΏΛΛΏΓΔ  ΐΕΑΧΝ-ΠΏΞΕΜΏΑΕΧΝ-
ΠΒΕΡΧΝ ΓΒΤΞΔ  

50 4,00 
200,00 

 ΤΝΟΛΟ   9.350,00 
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 ΦΠΑ 24%    2.244,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   11.594,00 

 
ΣΜΖΜΑ 32: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο 
ηνπο γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( θαηαζηξνθείο) , γηα ην έηνο 2024 
 
 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν  

1 ΦΤΡΕ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 150 20,00 3.000,00 

2 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΡΕ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 150 3,00 450,00 

3 ΚΟΡΧΝΏ ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ  2 120,00 240,00 

4 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ ΓΚΡΟΤΠ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 45,00 
90,00 

5 ΠΔΝΒΕΟ ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 100,00 200,00 

6 ΏΛΛΏΓΔ ΠΔΝΒΕΟΤ ΓΚΡΟΤΠ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 30,00 
60,00 

7 ΐΏΔ ΦΤΡΕΧΝ  40 10,00 400,00 

8 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΦΤΡΕΧΝ ΒΞΏΓΧΝΔ- 
ΣΡΟΓΓΤΛΔ 

40 3,00 
120,00 

9 ΕΜΏΝΣΒ ΚΕΝΔΔ 10 20,00 200,00 

10 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ ΚΕΝΔΔ 10 5,00 50,00 

11 ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 330,00 660,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ ΓΚΡΟΤΠ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 65,00 130,00 

13 ΚΟΤΓΕΝΒΣΟ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 110,00 220,00 

14 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΤΓΕΝΒΣΟΤ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 40,00 
80,00 

15 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΚΟΤΓΕΝΒΣΟΤ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 70,00 
140,00 

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΚΟΤΓΕΝΒΣΟΤ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 

2 30,00 
60,00 

17 ΏΞΟΝΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 1.000,00 1.000,00 

18 ΏΛΛΏΓΔ ΏΞΟΝΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 200,00 200,00 

19 ΚΏΡΑΏΝΕΚΟ ΏΞΟΝΏ ΜΒ ΚΏΛΤΜΏ 2 160,00 320,00 

20 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΡΑΏΝΕΚΟΤ ΏΞΟΝΏ ΜΒ 
ΚΏΛΤΜΏ 

2 40,00 
80,00 

21 ΏΠΟΣΏΣΔ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 15,00 30,00 

22 ΏΛΛΏΓΔ ΏΠΟΣΏΣΔ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 2 5,00 10,00 

23 ΣΡΟΥΏΛΕΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 130,00 130,00 

24 ΏΛΛΏΓΔ ΣΡΟΥΏΛΕΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 35,00 35,00 

25 ΦΕΚΣΔΡΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 35,00 35,00 

26 ΏΛΛΏΓΔ ΦΕΚΣΔΡΏ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 1 10,00 10,00 
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27 ΐΕΑΒ ΦΤΡΕΧΝ ΚΏΣΏΣΡΟΦΒΏ 50 5,00 250,00 

28 ΠΏΞΕΜΏΑΕΏ ΏΦΏΛΒΕΏ ΦΤΡΕΧΝ 50 3,00 150,00 

29 ΠΒΕΡΟΕ ΓΒΤΞΔ ΜΒ ΏΦΏΛΒΕΒ 50 16,00 800,00 

30 ΏΛΛΏΓΔ  ΐΕΑΧΝ-ΠΏΞΕΜΏΑΕΧΝ-
ΠΒΕΡΧΝ ΓΒΤΞΔ  

50 4,00 
200,00 

 ΤΝΟΛΟ   9.350,00 

 ΦΠΑ 24%    2.244,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   11.594,00 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

 

 

  

 

                                                   ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

Δ δαπάλε  ηεο  Πξνκήζεηαο Ώληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Αήκνπ Αίνπ - 
Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ηα έηε 2023 θαη 2024  έρεη  
πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 616.577,60 € (κε ηνλ Φ.Π.Ώ.)  

 

ηελ παξνχζα κειέηε έρεη γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ θάζε κνξθήο φπσο 
θαη ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ κε ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο απηψλ σο εμήο: 
 
 
ΣΜΔΜΏ 1:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2023 

 

ΣΜΔΜΏ 2:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2024 

 

ΣΜΔΜΏ 3: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 4: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2024 

ΣΜΔΜΏ 5: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 
2023 
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ΣΜΔΜΏ 6: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 
2024 

ΣΜΔΜΏ 7:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ 
Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

ΣΜΔΜΏ 8:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ 
Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 9 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & πεξηνξηζηψλ 
ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ θέξνπλ ηνλ σο 
άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 10 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & 
πεξηνξηζηψλ ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ 
θέξνπλ ηνλ σο άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

ΣΜΔΜΏ 11 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2023 

ΣΜΔΜΏ 12 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ  13 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ  14 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 15 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 16 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 17: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 18: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 
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ΣΜΔΜΏ 19 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 20 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 21 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 22 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 23 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 24 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 25: Πξνκήζεηα καξθνπηζηψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 26: Πξνκήζεηα καξθνπηζηψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 27: πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, γηα 
ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 28: πληήξεζε & επηζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ θιπ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, γηα 
ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 29: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, 
γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 30: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, 
γηα ην έηνο 2024 

 

ΣΜΔΜΏ 31: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο 
ηνπο γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( θαηαζηξνθείο) , γηα ην έηνο 2023 

 

ΣΜΔΜΏ 32: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο 
ηνπο γηα ηα κεραλήκαηα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ( θαηαζηξνθείο) , γηα ην έηνο 2024 
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Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε ηκήκαηνο  είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα ή ζε φια ηα 
ηκήκαηα φπσο απηά νξίδνληαη αλσηέξσ. 

 

Γελ επηηξέπεηαη πξνζθνξά κε ηηκή ε νπνία ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ αλά 
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Δ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα βαξχλεη αλαινγηθά ηνπο πξνκεζεπηέο.   

 

Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλα ηκήκα.   

 

 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 

1. Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Α, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Α, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 
ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Δ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

 

Ηζρχο Πξνζθνξψλ- θξαηήζεηο  

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
δψδεθα  (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ . 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη 
σο κε θαλνληθή. 
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Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 , θαη' αλψηαην φξην 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 
πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο 
ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

 

Toλ Ώλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Ώ., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη 
κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Εδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Βληαίαο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο 
Αεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΒΔΑΔ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΏ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΏ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο  επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ  

 

Παξαιαβή  

H παξαιαβή  γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 
πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

 

Σξφπνο Πιεξσκήο 
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Δ πιεξσκή ηεο αμίαο  απφ ηνλ Αήκν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη γηα ην 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή θαη ηελ χπαξμε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΔΔ 

 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 1 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Πξνζσξηλφο αξηζκφο 

πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο 

[], εκεξνκελία [], ζειίδα [] ENOTICES-diouolympou/2022-175783 

Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα 

είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. 

παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ]) 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο 

κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 2 
Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 997766391 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ 

ππάξρεη): www.dion-olympos.gr 
Πφιε: ΛΙΣΟΥΧΡΟ 

Οδφο θαη αξηζκφο: ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 15 

Σαρ. θσδ.: 60200 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: 
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Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο / Γεσξγαληάο 

Θεφδσξνο 

Σειέθσλν: 2352350155 / 2352350148 

θαμ: 2352350167 

Ηι. ηαρ/κείν: promi@dion-olympos.gr 
Υψξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο: 

Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη 

κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 

εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ηα έηε 2023 θαη 2024 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Γίνπ - Οιχκπνπ 

κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ηα έηε 2023 θαη 2024 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ 

ππάξρεη): 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 3 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 
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εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

Ναη / Όρη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 4 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 
Απάληεζε: 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 5 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 6 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 7 
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 
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Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 8 
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 9 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 
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- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 10 
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 
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πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 11 
Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 12 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 
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απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν 

θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν 

απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 13 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 
Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 



 

 

ελίδα 131 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 14 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 15 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Πηψρεπζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 16 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 
- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
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- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 17 
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 18 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 
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Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 19 
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 
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ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 20 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, 
απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 21 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 22 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 23 
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν κέξνο (δειαδή πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη 

κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ κέξνπο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, 
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βιέπε κέξνο II, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 24 

Λήμε 
Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή 

ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην 

Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή__ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV –  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V –  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI –  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΜΖΜΑ 1:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα Σηκή χλνιν 

1 ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2   

2 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2   

3 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1   

4 ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

5 ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1   

6 ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ  1   

7 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ ΚΏΜΠΕΝΏ 2   

8 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 4   

9 ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20   

10 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2   

11 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2   

12 ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3   

13 ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4   

14 ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1   

15 ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4   

16 ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟ  1   

17 ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2   

18 ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 2   

19 ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2   

20 ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4   

21 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16   
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22 ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ ΏΤΣΟΜΏΣΟ  3   

23 ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3   

24 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2   

25 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2   

26 ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2   

27 ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3   

28 ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2   

29 ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2   

30 ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2   

31 ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – ΐΏΡΟΤ 2   

32 ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1   

33 ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4   

34 ΡΒΛΒ Ν.Σ 2   

35 ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟ 2   

36 ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2   

37 ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  ΚΟΜΠΡΒΒΡ  4   

38 ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16   

39 ΐΟΛΏΝ 2   

40 ΣΡΟΦΏΛΟ 2   

41 ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1   

42 ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2   

43 ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1   

44 ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8   

45 ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3   

46 ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3   

47 ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1   

48 ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

49 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

50 ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ ΒΣ 12   

51 ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12   

52 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2   

53 ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10   

54 ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4   

55 ΕΜΏΝΣΏ 4   

56 ΘΒΡΜΟΣΏΣΒ 4   

57 ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4   

58 ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10   
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59 ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 20   

60 ΦΤΟΤΝΒ ΦΡΒΝΧΝ 10   

61 ΣΏΤΡΟ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4   

62 ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10   

63 ΣΏΤΡΟ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10   

64 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

65 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

66 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3   

67 ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2   

68 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5   

69 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3   

70 ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3   

71 ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4   

72 ΏΛΛΏΓΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2   

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2   

74 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1   

75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

76 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1   

77 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ 1   

78 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ 

2   

79 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 

4   

80 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20   

81 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2   

82 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2   

83 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3   

84 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4   

85 ΏΛΛΏΓΔ ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1   

86 ΏΛΛΏΓΔ ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4   

87 ΏΛΛΏΓΔ ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟΤ  1   

88 ΏΛΛΏΓΔ ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2   

89 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΝΒΡΟΤ 

2   

90 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2   

91 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4   
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92 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16   

93 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ 
ΏΤΣΟΜΏΣΟ 

3   

94 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3   

95 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2   

96 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2   

97 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2   

98 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3   

99 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2   

100 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2   

101 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2   

102 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – 
ΐΏΡΟΤ 

2   

103 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1   

104 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4   

105 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ Ν.Σ 2   

106 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2   

107 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2   

108 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  
ΚΟΜΠΡΒΒΡ  

4   

109 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16   

110 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΟΛΏΝ 2   

111 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΣΡΟΦΏΛΟΤ 2   

112 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1   

113 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2   

114 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1   

115 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8   

116 ΏΛΛΏΓΔ ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3   

117 ΏΛΛΏΓΔ ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3   

118 ΏΛΛΏΓΔ ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1   

119 ΏΛΛΏΓΔ ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

120 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

121 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ  12   

122 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12   

123 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟΤ ΝΒΡΟΤ 2   

124 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10   
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125 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4   

126 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ 4   

127 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΣΏΣΔ 4   

128 ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4   

129 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10   

130 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ 
ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 

20   

131 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΦΡΒΝΧΝ 10   

132 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4   

133 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10   

134 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10   

135 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

136 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

137 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3   

138 ΏΛΛΏΓΔ  ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2   

139 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5   

140 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3   

141 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3   

142 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

ΣΜΖΜΑ 2:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ  ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην έηνο 
2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα Σηκή χλνιν 

1 ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2   

2 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2   

3 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1   

4 ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

5 ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1   

6 ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ  1   

7 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ ΚΏΜΠΕΝΏ 2   

8 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 4   

9 ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20   

10 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2   

11 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2   

12 ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3   

13 ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4   

14 ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1   

15 ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4   



 

 

ελίδα 144 

16 ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟ  1   

17 ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2   

18 ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 2   

19 ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2   

20 ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4   

21 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16   

22 ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ ΏΤΣΟΜΏΣΟ  3   

23 ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3   

24 ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2   

25 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2   

26 ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2   

27 ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3   

28 ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2   

29 ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2   

30 ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2   

31 ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – ΐΏΡΟΤ 2   

32 ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1   

33 ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4   

34 ΡΒΛΒ Ν.Σ 2   

35 ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟ 2   

36 ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2   

37 ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  ΚΟΜΠΡΒΒΡ  4   

38 ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16   

39 ΐΟΛΏΝ 2   

40 ΣΡΟΦΏΛΟ 2   

41 ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1   

42 ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2   

43 ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1   

44 ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8   

45 ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3   

46 ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3   

47 ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1   

48 ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

49 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

50 ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ ΒΣ 12   

51 ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12   

52 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2   
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53 ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10   

54 ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4   

55 ΕΜΏΝΣΏ 4   

56 ΘΒΡΜΟΣΏΣΒ 4   

57 ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4   

58 ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10   

59 ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 20   

60 ΦΤΟΤΝΒ ΦΡΒΝΧΝ 10   

61 ΣΏΤΡΟ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4   

62 ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10   

63 ΣΏΤΡΟ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10   

64 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

65 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

66 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3   

67 ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2   

68 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5   

69 ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3   

70 ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3   

71 ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4   

72 ΏΛΛΏΓΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ 2   

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΣΏΘΜΔ ΝΒΡΟΤ 2   

74 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ  1   

75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

76 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΕΒΣΔ – ΚΟΜΠΡΒΒΡ 1   

77 ΏΛΛΏΓΔ ΏΒΡΟΤΜΠΛΒΚΣΔ 1   

78 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΏΝΤΦΧΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ 

2   

79 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ 
ΘΒΡΜΟΚΡΏΕΏ 

4   

80 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ  20   

81 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΚΏΜΠΕΝΏ 2   

82 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 2   

83 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΐΒΝΣΕΛΏΣΒΡ  3   

84 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΠΏΝΣΟΦΛΏ ΦΡΒΝΟΤ 4   

85 ΏΛΛΏΓΔ ΓΚΡΟΤΠ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 1   

86 ΏΛΛΏΓΔ ΓΡΏΝΏΓΕ ΏΐS  4   
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87 ΏΛΛΏΓΔ ΒΚΚΒΝΣΡΟΦΟΡΟΤ  1   

88 ΏΛΛΏΓΔ ΒΠΕΛΟΓΒΏ ΣΏΥΤΣΔΣΧΝ 2   

89 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΚΏΘΡΒΠΣΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΝΒΡΟΤ 

2   

90 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΏΡΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 2   

91 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΒΕΡΟ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ 4   

92 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 16   

93 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΓΟΤΛΏΣΟΡΟ 
ΏΤΣΟΜΏΣΟ 

3   

94 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΠΛΏΚΏ ΏΜΏΝ 3   

95 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΏΡΚΟΤΣΕ ΛΒΐΕΒ 2   

96 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΜΠΡΕΓΝΣΒΡΒΚ 2   

97 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2   

98 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΛΧΝΏ ΏΜΏΝ 3   

99 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ INTERCOOLER  2   

100 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΚΏΛΟΡΕΦΒΡ  2   

101 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΛΏΑΕΟΤ 2   

102 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ΦΡΒΝΟΤ – 
ΐΏΡΟΤ 

2   

103 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΛΐΕΑΏ ECAS – ΜΟΝΔ 1   

104 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ ΦΡΒΝΟΤ 4   

105 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΡΒΛΒ Ν.Σ 2   

106 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 2   

107 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΏΣΒΡΜΟΝΏ 2   

108 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΒΜΐΟΛΟΥΕΣΧΝΕΏ  
ΚΟΜΠΡΒΒΡ  

4   

109 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΧΣΔΡΕΏ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 16   

110 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΟΛΏΝ 2   

111 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΣΡΟΦΏΛΟΤ 2   

112 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΜΠΡΕΓΤΣΒΡΒΚ 1   

113 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ ΐΏΔ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 2   

114 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΕΐΏΡΟ ΚΕΝΔΣΔΡΏ 1   

115 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΦΤΕΏ  8   

116 ΏΛΛΏΓΔ ΕΛΏΝΕΒ ΒΞΏΣΜΕΔ  3   

117 ΏΛΛΏΓΔ ΠΤΡΏΛ ΒΞΏΣΜΕΔ 3   

118 ΏΛΛΏΓΔ ΣΟΤΡΜΠΕΝΏ  1   
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119 ΏΛΛΏΓΔ ΧΛΔΝΏΚΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 2   

120 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

121 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΑΕΚΟΠΛΏΚΒ  12   

122 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΟΦΡΒΝΏ 12   

123 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟΤ ΝΒΡΟΤ 2   

124 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΛΏΡΟ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 10   

125 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΝΣΧΣΔΡΏ 4   

126 ΏΛΛΏΓΔ ΕΜΏΝΣΏ 4   

127 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΣΏΣΔ 4   

128 ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΏ ΣΡΕΐΔ 4   

129 ΏΛΛΏΓΔ ΘΒΡΜΟΤΕΣ ΒΣ 10   

130 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΟΤΓΧΝΕΏ ΣΡΟΥΟΤ ΜΒ ΣΏ 
ΠΏΞΕΏΜΏΑΕΏ 

20   

131 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΏ ΦΡΒΝΧΝ 10   

132 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΑΕΏΦΟΡΕΚΟΤ 4   

133 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ ΣΡΟΥΟΤ 10   

134 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΤΡΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΟΤ 10   

135 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

136 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

137 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 3   

138 ΏΛΛΏΓΔ  ΑΕΏΚΟΠΣΔ ΦΡΒΝΧΝ  2   

139 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΟ 5   

140 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ ΒΠΏΝΧ 3   

141 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΡΏΣΟ ΚΏΘΡΒΦΣΔ 3   

142 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΟ ΣΓΏΜΕΟΤ 4   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 3: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 Φ.ΛΏΑΕΟΤ 14   

2 Φ.ΏΒΡΟ 14   

3 Φ.ΚΏΜΠΕΝΏ 14   

4 Φ.ΐΒΝΓΕΝΏ 14   

5 Φ. ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ  14   

6 ΜΠΟΤΓΕ (ηεηξάδα) 14   

7 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3   

8 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4   

9 ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ  3   

10 ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ ΚΟΜΠΛΒ 3   

11 ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ ΒΞΏΣΜΕΔ  3   

12 ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5   

13 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΒΜΠΡΟ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8   

14 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΠΕΧ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8   
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15 ΐΏΒΕ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   

16 ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   

17 ΑΕΚΟ ΦΡΒΝΧΝ   10   

18 ΣΏΚΏΚΕΏ ΦΡΒΝΧΝ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15   

19 ΕΏΓΧΝΒ ΦΡΒΝΧΝ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10   

20 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10   

21 ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ (ΒΣ) 10   

22 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2   

23 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΔ 4   

24 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΏΡΕΣΒΡΔ 4   

25 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΑΒΞΕΏ 4   

26 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ 4   

27 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΧΣΒΡΕΚΟ 4   

28 ΦΤΟΤΝΒ ΒΞΧΣΒΡΕΚΒ 12   

29 ΦΤΟΤΝΒ ΒΧΣΒΡΕΚΒ 12   

30 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΧΣΒΡΕΚΏ 12   

31 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΞΧΣΒΡΕΚΏ 12   

32 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΏΝΧ 8   

33 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΚΏΣΧ 8   

34 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΏΝΧ 8   

35 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΚΏΣΧ 8   

36 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2   

37 ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2   

38 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

39 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

40 ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2   

41 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2   

42 ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1   

43 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2   

44 ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4   

45 ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

46 ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3   

47 ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

48 ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1   

49 ΓΒΝΕΚΟ SERVICE(ιάδηα,θ.ιαδηνχ,θ.αέξνο, 
θ.θακπηλαο  θ.βελδηλαο θ. πεηξειαηνπ, κπνπδί) 

14   
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50 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3   

51 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4   

52 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3   

53 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΚΟΜΠΛΒ  ΒΞΏΣΜΕΔ  

3   

54 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3   

55 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5   

56 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 16   

57 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΒΧΝ  ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   

58 ΏΛΛΏΓΔ  ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   

59 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΧΝ  10   

60 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΚΏΚΕΏ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15   

61 ΏΛΛΏΓΔ ΕΏΓΟΝΒ ΠΕΧ (ΒΣ) 10   

62 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10   

63 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10   

64 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2   

65 ΏΛΛΏΓΔ ΝΣΕΓΒ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 12   

66 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΧΝ 8   

67 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΧΝ 24   

68 ΏΛΛΏΓΔ  ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ 24   

69 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΛΏΚΕΏ 16   

70 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΟΚ ΦΏΛΕΑΕΟΤ 16   

71 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2   

72 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2   

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

74 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2   

76 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2   

77 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1   

78 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2   

79 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4   

80 ΏΛΛΏΓΔ ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

81 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3   
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82 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

83 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 
(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
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ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΜΖΜΑ 4: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ Βπηβαηηθψλ & Δκηθνξηεγψλ νρεκάησλ 
ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην  έηνο 2024 

 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 Φ.ΛΏΑΕΟΤ 14   

2 Φ.ΏΒΡΟ 14   

3 Φ.ΚΏΜΠΕΝΏ 14   

4 Φ.ΐΒΝΓΕΝΏ 14   

5 Φ. ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ  14   

6 ΜΠΟΤΓΕ (ηεηξάδα) 14   

7 ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3   

8 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4   

9 ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ  3   

10 ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ ΚΟΜΠΛΒ 3   

11 ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ ΒΞΏΣΜΕΔ  3   

12 ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5   

13 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΒΜΠΡΟ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8   

14 ΏΜΟΡΣΕΒΡ ΠΕΧ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 8   

15 ΐΏΒΕ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   

16 ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   

17 ΑΕΚΟ ΦΡΒΝΧΝ   10   

18 ΣΏΚΏΚΕΏ ΦΡΒΝΧΝ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15   

19 ΕΏΓΧΝΒ ΦΡΒΝΧΝ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10   

20 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10   

21 ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ (ΒΣ) 10   

22 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2   

23 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΚΒΝΣΡΕΚΔ 4   

24 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΏΡΕΣΒΡΔ 4   

25 ΝΣΕΓΏ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ ΑΒΞΕΏ 4   
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26 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟ 4   

27 ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΟ ΒΧΣΒΡΕΚΟ 4   

28 ΦΤΟΤΝΒ ΒΞΧΣΒΡΕΚΒ 12   

29 ΦΤΟΤΝΒ ΒΧΣΒΡΕΚΒ 12   

30 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΧΣΒΡΕΚΏ 12   

31 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ ΒΞΧΣΒΡΕΚΏ 12   

32 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΏΝΧ 8   

33 ΜΠΏΛΏΚΕΏ ΚΏΣΧ 8   

34 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΏΝΧ 8   

35 ΤΝΒΜΠΛΟΚ ΦΏΛΕΑΕΧΝ ΚΏΣΧ 8   

36 ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2   

37 ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2   

38 ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

39 ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

40 ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2   

41 ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2   

42 ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1   

43 ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2   

44 ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4   

45 ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

46 ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3   

47 ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

48 ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1   

49 ΓΒΝΕΚΟ SERVICE(ιάδηα,θ.ιαδηνχ,θ.αέξνο, 
θ.θακπηλαο  θ.βελδηλαο θ. πεηξειαηνπ, κπνπδί) 

14   

50 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΓΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 3   

51 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 4   

52 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΛΕΚΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3   

53 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΜΒΏΕΟ ΚΏΓΏΝΕ 
ΚΟΜΠΛΒ  ΒΞΏΣΜΕΔ  

3   

54 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΠΕΡΏΛ ΒΝΧΔ 
ΒΞΏΣΜΕΔ  

3   

55 ΒΞΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΏΛΛΏΓΔ ΓΟΤΏΝ ΒΞΏΣΜΕΔ  5   

56 ΏΛΛΏΓΔ ΏΜΟΡΣΕΒΡ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 16   

57 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΒΧΝ  ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   

58 ΏΛΛΏΓΔ  ΣΟΠΒΡ ΏΜΟΡΣΕΒΡ 8   
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59 ΏΛΛΏΓΔ ΑΕΚΧΝ  10   

60 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΚΏΚΕΏ (ΒΣ 2 ΣΒΜΏΥΕΧΝ ΒΜΠΡΟ 
Ή ΠΕΧ ΏΞΟΝΏ) 

15   

61 ΏΛΛΏΓΔ ΕΏΓΟΝΒ ΠΕΧ (ΒΣ) 10   

62 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ ΠΕΧ  10   

63 ΏΛΛΏΓΔ ΣΏΜΠΟΤΡΏ ΠΕΧ  (ΒΣ) 10   

64 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΣΡΟΥΟΤ 2   

65 ΏΛΛΏΓΔ ΝΣΕΓΒ ΥΒΕΡΟΦΡΒΝΟΤ 12   

66 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΕΛΕΟΦΟΡΧΝ 8   

67 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΟΤΝΧΝ 24   

68 ΏΛΛΏΓΔ  ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ 24   

69 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΛΏΚΕΏ 16   

70 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΟΚ ΦΏΛΕΑΕΟΤ 16   

71 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΏ ΛΏΜΑΏ  2   

72 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΐΒΝΓΕΝΔ 2   

73 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

74 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΣΕΜΟΝΕΟΤ 1   

75 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΦΡΒΝΧΝ  2   

76 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΜΔΥΏΝΔ 2   

77 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΔ ΏΓΜΏΝ 1   

78 ΏΛΛΏΓΔ ΑΟΥΒΕΟ ΝΒΡΟΤ 2   

79 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΘΡΒΦΣΔ  4   

80 ΏΛΛΏΓΔ ΠΛΏΣΧ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

81 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΕΜΏΝΣΏ ΥΡΟΝΕΜΟΤ 3   

82 ΏΛΛΏΓΔ ΒΣ ΤΜΠΛΒΚΣΔ 2   

83 ΏΛΛΏΓΔ ΣΒΠΟΓΕΣΟ ΛΏΑΕΟΤ 1   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 
(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 
 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΣΜΖΜΑ 5: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην 

έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10   

2 ΐΏΛΐΕΑΒ  5   

3 ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΏ 1   

4 ΣΕΜΟΤΥΒ 35   

5 ΓΛΕΕΒΡΒ 2   

6 ΏΝΣΛΕΒ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2   

7 ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 4   

8 ΚΟΜΠΛΒΡ 2   

9 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3   

10 ΚΟΡΧΝΏ 2   

11 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ 15   

12 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

13 ΏΕΘΔΣΔΡΒ  5   

14 ΛΏΣΕΥΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ ΠΕΧ 
ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15   

15 ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2   

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10   

17 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ 5   

18 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΧΝ 1   

19 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ 35   

20 ΏΛΛΏΓΔ ΓΛΕΕΒΡΏ 2   

21 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2   

22 ΏΛΛΏΓΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 

4   

23 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΜΠΛΒΡ 2   

24 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3   

25 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ 2   

26 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΧΝ 15   

27 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

28 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΧΝ  5   

29 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΧΝ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ 
ΠΕΧ ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15   
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30 ΏΛΛΏΓΔ ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 

 

 

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 

                             (ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΜΖΜΑ 6: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ηεο Τπεξθαηαζθεπήο ησλ 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην 

έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10   

2 ΐΏΛΐΕΑΒ  5   

3 ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΏ 1   

4 ΣΕΜΟΤΥΒ 35   

5 ΓΛΕΕΒΡΒ 2   

6 ΏΝΣΛΕΒ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2   

7 ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 4   

8 ΚΟΜΠΛΒΡ 2   

9 ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3   

10 ΚΟΡΧΝΏ 2   

11 ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΏ 15   

12 ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

13 ΏΕΘΔΣΔΡΒ  5   

14 ΛΏΣΕΥΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ ΠΕΧ 
ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15   

15 ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2   

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΤΛΒΜΏΝ 10   

17 ΏΛΛΏΓΔ ΐΏΛΐΕΑΏ 5   

18 ΏΛΛΏΓΔ ΥΒΕΡΕΣΔΡΕΧΝ 1   
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19 ΏΛΛΏΓΔ ΣΕΜΟΤΥΏ 35   

20 ΏΛΛΏΓΔ ΓΛΕΕΒΡΏ 2   

21 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΧΝ  2   

22 ΏΛΛΏΓΔ ΐΟΔΘΔΣΕΚΔ ΏΝΣΛΕΏ 
ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ 

4   

23 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΜΠΛΒΡ 2   

24 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΛΏΑΕΟΤ 3   

25 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ 2   

26 ΏΛΛΏΓΔ ΚΤΛΕΝΑΡΏΚΕΧΝ 15   

27 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΝΒΡΟΤ 3   

28 ΏΛΛΏΓΔ ΏΕΘΔΣΔΡΧΝ  5   

29 ΏΛΛΏΓΔ ΛΏΣΕΥΧΝ ΤΠΒΡΚΏΣΏΚΒΤΔ 
ΠΕΧ ΠΟΡΣΏ ΏΠΟΡΡΕΜΜΏΣΟΦΟΡΟΤ 

15   

30 ΏΛΛΏΓΔ ΚΕΐΧΣΕΟ ΤΜΠΛΒΚΣΔ Ρ.Σ.Ο. 2   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 
(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΣΜΖΜΑ 7:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12   

2 ΜΏΝΒ 8   

3 ΦΟΤΚΒ 15   

4 ΓΤΓΓΕΏ 20   

5 ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35   

6 ΠΏΡΏΜΏΝΒ 4   

7 ΡΟΜΐΟ 7   

8 ΜΠΏΡΒ ΜΒΓΏΛΒ 4   
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9 ΜΠΏΡΒ ΜΕΚΡΒ 5   

10 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12   

11 ΏΛΛΏΓΔ ΜΏΝΏ-ΠΏΡΏΜΏΝΏ 12   

12 ΏΛΛΏΓΔ ΦΟΤΚΏ 15   

13 ΏΛΛΏΓΔ ΓΤΓΓΕΏ 20   

14 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35   

15 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΡΏ 9   

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΜΐΟΤ 7   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΜΖΜΑ 8:  Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο θάζε είδνπο επί ησλ Φνξηεγψλ, 

Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, θαη αξψζξσλ ηνπ Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12   

2 ΜΏΝΒ 8   
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3 ΦΟΤΚΒ 15   

4 ΓΤΓΓΕΏ 20   

5 ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35   

6 ΠΏΡΏΜΏΝΒ 4   

7 ΡΟΜΐΟ 7   

8 ΜΠΏΡΒ ΜΒΓΏΛΒ 4   

9 ΜΠΏΡΒ ΜΕΚΡΒ 5   

10 ΏΛΛΏΓΔ ΤΝΒΜΠΛΟΚ 12   

11 ΏΛΛΏΓΔ ΜΏΝΏ-ΠΏΡΏΜΏΝΏ 12   

12 ΏΛΛΏΓΔ ΦΟΤΚΏ 15   

13 ΏΛΛΏΓΔ ΓΤΓΓΕΏ 20   

14 ΏΛΛΏΓΔ ΦΤΛΛΏ ΟΤΣΏ 35   

15 ΏΛΛΏΓΔ ΜΠΏΡΏ 9   

16 ΏΛΛΏΓΔ ΡΟΜΐΟΤ 7   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΣΜΖΜΑ 9 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & πεξηνξηζηψλ 
ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ θέξνπλ ηνλ σο 
άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΝΣΟΤΕ ΑΟΣΔ – ΦΤΒ  4   

2 ΦΡΏΓΕΑΒ ( ΏΜΏΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ)  10   

3 ΒΝΟΡΏ ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2   

4 ΡΟΛΟΕ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2   

5 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2   

6 ΚΏΠΏΚΕΏ 4   

7 ΝΟΤΜΒΡΏ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ  4   

8 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ 2   

9 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 125 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5   

10 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 180 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5   

11 ΒΠΕΚΒΤΔ ΝΣΕΓΏ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ ΚΏΕ 
ΚΟΝΣΒΡ  

2   

12 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΡΟΦΟΜΒΣΡΟΤ 2   

13 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΜΒΡΕΚΔ) 2   

14 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΟΛΕΚΔ) 2   

15 ΒΛΒΓΥΟ – ΑΔΛΧΔ –ΦΡΏΓΕΑΒ – 
ΣΏΜΠΒΛΏΚΕΏ  

2   

16 ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 
(ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ) 

4   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24 %    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 
(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 
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ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΜΖΜΑ 10 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ ζπζθεπψλ ηαρνγξάθσλ & 
πεξηνξηζηψλ ηαρχηεηαο γηα Φνξηεγά, Ώπνξξηκκαηνθφξα, Μεραλήκαηα Έξγνπ & Λεσθνξεία πνπ 
θέξνπλ ηνλ σο άλσ εμνπιηζκφ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΝΣΟΤΕ ΑΟΣΔ – ΦΤΒ  4   

2 ΦΡΏΓΕΑΒ ( ΏΜΏΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ)  10   

3 ΒΝΟΡΏ ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ 
ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 

2   

4 ΡΟΛΟΕ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2   

5 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 2   

6 ΚΏΠΏΚΕΏ 4   

7 ΝΟΤΜΒΡΏ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ  4   

8 ΜΔΥΏΝΕΜΟ ΥΕΛΕΟΜΒΣΡΧΝ 2   

9 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 125 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5   

10 ΑΕΚΟΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΣΏΥΤΣΔΣΏ 
ΦΟΡΣΔΓΧΝ – ΣΏΥΟΓΡΏΦΟ 180 km 
(ΠΏΚΒΣΟ 100 ΣΒΜΏΥΕΧΝ) 

5   

11 ΒΠΕΚΒΤΔ ΝΣΕΓΏ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ ΚΏΕ 
ΚΟΝΣΒΡ  

2   

12 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΡΟΦΟΜΒΣΡΟΤ 2   

13 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΜΒΡΕΚΔ) 2   

14 ΒΠΕΚΒΤΔ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ (ΟΛΕΚΔ) 2   

15 ΒΛΒΓΥΟ – ΑΔΛΧΔ –ΦΡΏΓΕΑΒ – 
ΣΏΜΠΒΛΏΚΕΏ  

2   

16 ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΟ ΣΏΥΟΓΡΏΦΟΤ 
(ΏΝΏΛΟΓΕΚΟΤ) 

4   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24 %    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
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(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΣΜΖΜΑ 11 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2023 

.  

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 205/80R16 16   

2 185/60R14 4   

3 185/65R14 12   

4 195/70R15 4   

5 205/55R16 4   

6 205/65R16 4   

7 215/65R16 4   

8 315/80R22,5 30   

9 11R22,5 12   

10 315/70R22,5 10   

11 205/75R17,5 4   

12 10R/22,5 4   

13 215/R140 2   

14 12,5/80/18    2   

15 16,9/28 2   

16 12.5R/20 2   

17 14,9/24    2   

18 18,4/34 2   
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19 7,5/16    2   

20 13,6/36 2   

21 195/70/15 4   

22 265/65/17 4   

23 195/75/16 4   

24 285/70/19,5 6   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΏ 24 %    

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΣΜΖΜΑ 12 : Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, 
Λεσθνξείσλ,  επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ   ηνπ Αήκνπ] 
(πεξηιακβάλεηε εξγαζία απνθαζήισζεο (Ξεδαληάξηζκα), ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θαηλνχξγησλ 
ειαζηηθψλ ζηηο δάληεο ησλ ηξνρψλ (Γαληάξηζκα), ε δπγνζηάζκηζε απηψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
βαιβίδσλ θαη πξνεθηάζεσλ βαιβίδσλ φπνπ απηά απαηηνχληαη), γηα ην έηνο 2024 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 205/80R16 16   

2 185/60R14 4   

3 185/65R14 12   

4 195/70R15 4   

5 205/55R16 4   

6 205/65R16 4   

7 215/65R16 4   
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8 315/80R22,5 30   

9 11R22,5 12   

10 315/70R22,5 10   

11 205/75R17,5 4   

12 10R/22,5 4   

13 215/R140 2   

14 12,5/80/18    2   

15 16,9/28 2   

16 12.5R/20 2   

17 14,9/24    2   

18 18,4/34 2   

19 7,5/16    2   

20 13,6/36 2   

21 195/70/15 4   

22 265/65/17 4   

23 195/75/16 4   

24 285/70/19,5 6   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΏ 24 %    

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 

 
Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 

 
(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 

 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΣΜΖΜΑ  13 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2023 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 315/80R22,5 20   

2 315/70R22,5 2   

3 ΣΒΛΈΥΔ (ΑΕΏΣΆΒΧΝ 315/80R22,5  - 
315/70R22,5) 

22   

4 ΐΟΤΛΚΏΝΕΜ ΜΒ ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ 
ΜΏΝΝ  

30   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 

 
 
 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΣΜΖΜΑ  14 : Βξγαζίεο  Ώλαγφκσζεο θαη επηζθεπήο ειαζηηθψλ  γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ 
[Φνξηεγψλ, Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, 
αξψζξσλ θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] , γηα ην έηνο 2024 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 315/80R22,5 20   

2 315/70R22,5 2   

3 ΣΒΛΈΥΔ (ΑΕΏΣΆΒΧΝ 315/80R22,5  - 
315/70R22,5) 

22   

4 ΐΟΤΛΚΏΝΕΜ ΜΒ ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ 
ΜΏΝΝ  

30   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
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ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 15 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 
 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΦΆΡΟΕ 3   

2 ΠΛΏΣΕΚ ΦΆΡΧΝ 3   

3 ΛΏΜΠΣΉΡΒ  Δ1 15   

4 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ3 15   

5 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ7 15   

6 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΚΏΡΤΑΆΚΕ  25   

7 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΦΟΤΝΣΟΤ 
ΚΆΚΕ  

25  
 

8 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ ΘΒΣΕΚ 2   

9 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ 
ΏΡΝΔΣΕΚ 

2  
 

10 ΦΏΝΆΡΕΏ ΜΠΡΟΣΆ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2   

11 ΦΏΝΆΡΕΏ ΠΊΧ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2   

12 ΦΏΝΏΡΕΏ ΜΠΡΟΣΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

4  
 

13 ΦΏΝΏΡΕΏ ΠΕΧ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

2  
 

14 ΦΛΏ ΜΒΓΆΛΏ 4   

15 ΦΛΏ ΜΕΚΡΆ  2   

16 ΡΒΛΒ ΦΛΏ 2   

17 ΛΆΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  
(ΦΟΡΣΔΓΆ)  

10  
 

18 ΛΏΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΔΡΧΝ  
(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

10  
 

19 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΦΟΡΣΔΓΆ)  5   

20 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

5  
 

21 ΜΟΣΈΡ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ 1   

22 ΏΤΣΟΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ  
ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4  
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23 ΏΤΣΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ 
ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 

4  
 

24 ΒΛΔΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1  
 

25 ΒΛΉΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 1   

26 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4  
 

27 ΡΟΤΛΒΜΆΝ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

28 ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

1  
 

29 ΜΠΟΤΣΟΝ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2  
 

30 ΜΠΟΤΣΝ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2   

31 ΓΡΏΝΏΓΕ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2  
 

32 ΓΡΏΝΆΓΕ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2   

33 ΜΠΟΜΠΕΝΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2  
 

34 ΜΠΟΜΠΊΝΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2   

35 ΦΤΚΣΡΟΘΔΚΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4  
 

36 ΦΤΚΣΡΟΘΉΚΔ  ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

37 ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4  
 

38 ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

39 ΜΊΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

2  
 

40 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΝΈΟΤ ΦΆΡΟΤ  3   

41 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ – ΒΠΕΚΒΤΔ 
ΦΏΡΟΤ – ΠΛΏΣΕΚΟ ΦΏΡΧΝ  

3   

42 ΒΠΕΚΒΤΉ ΠΛΧΝ ΜΠΏΣΏΡΊΏ 2   

43 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΏΝΏΡΕΧΝ – ΦΛΏ-
ΡΒΛΒ ΦΛΏ 

18   

44 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΜΟΣΈΡ 
ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  

1   

45 ΒΠΕΚΒΤΔ ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4   

46 ΒΠΕΚΒΤΉ ΑΤΝΏΜ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

47 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΑΤΝΏΜΟΤ 
(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1   

48 ΒΠΕΚΒΤΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4   

49 ΒΠΕΚΒΤΉ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   
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50 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 

 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
ΣΜΖΜΑ 16 : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθήο θχζεσο γηα ηα νρήκαηα ηνπ 
Αήκνπ κε ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 
 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΦΆΡΟΕ 3   

2 ΠΛΏΣΕΚ ΦΆΡΧΝ 3   

3 ΛΏΜΠΣΉΡΒ  Δ1 15   

4 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ3 15   

5 ΛΏΜΠΣΉΡΒ Δ7 15   

6 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΚΏΡΤΑΆΚΕ  25   

7 ΛΏΜΠΣΉΡΒ ΣΌΠΟΤ ΦΟΤΝΣΟΤ 
ΚΆΚΕ  

25  
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8 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ ΘΒΣΕΚ 2   

9 ΏΚΡΟΑΈΚΣΒ-ΜΠΏΣΏΡΊΏ 
ΏΡΝΔΣΕΚ 

2  
 

10 ΦΏΝΆΡΕΏ ΜΠΡΟΣΆ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2   

11 ΦΏΝΆΡΕΏ ΠΊΧ (ΦΟΡΣΔΓΝ)  2   

12 ΦΏΝΏΡΕΏ ΜΠΡΟΣΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

4  
 

13 ΦΏΝΏΡΕΏ ΠΕΧ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ)  

2  
 

14 ΦΛΏ ΜΒΓΆΛΏ 4   

15 ΦΛΏ ΜΕΚΡΆ  2   

16 ΡΒΛΒ ΦΛΏ 2   

17 ΛΆΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  
(ΦΟΡΣΔΓΆ)  

10  
 

18 ΛΏΣΕΥΏ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΔΡΧΝ  
(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

10  
 

19 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΦΟΡΣΔΓΆ)  5   

20 ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΒ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

5  
 

21 ΜΟΣΈΡ ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ 1   

22 ΏΤΣΟΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ  
ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4  

 

23 ΏΤΣΜΏΣΟ – ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ 
ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 

4  
 

24 ΒΛΔΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1  
 

25 ΒΛΉΝΕΟ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 1   

26 ΡΟΤΛΒΜΏΝ ΑΤΝΏΜΟΤ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4  
 

27 ΡΟΤΛΒΜΆΝ ΑΤΝΏΜΟΌ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

28 ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

1  
 

29 ΜΠΟΤΣΟΝ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2  
 

30 ΜΠΟΤΣΝ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2   

31 ΓΡΏΝΏΓΕ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2  
 

32 ΓΡΏΝΆΓΕ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2   

33 ΜΠΟΜΠΕΝΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2  
 

34 ΜΠΟΜΠΊΝΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 2   

35 ΦΤΚΣΡΟΘΔΚΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 4   
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ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

36 ΦΤΚΣΡΟΘΉΚΔ  ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

37 ΚΏΡΐΟΤΝΏΚΕΏ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4  
 

38 ΚΏΡΐΟΤΝΆΚΕΏ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

39 ΜΊΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΝ) 

2  
 

40 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΝΈΟΤ ΦΆΡΟΤ  3   

41 ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ – ΒΠΕΚΒΤΔ 
ΦΏΡΟΤ – ΠΛΏΣΕΚΟ ΦΏΡΧΝ  

3   

42 ΒΠΕΚΒΤΉ ΠΛΧΝ ΜΠΏΣΏΡΊΏ 2   

43 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΦΏΝΏΡΕΧΝ – ΦΛΏ-
ΡΒΛΒ ΦΛΏ 

18   

44 ΣΟΠΟΘΈΣΔΔ ΜΟΣΈΡ 
ΤΏΛΟΚΏΘΏΡΕΣΉΡΧΝ  

1   

45 ΒΠΕΚΒΤΔ ΑΤΝΏΜΟ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4   

46 ΒΠΕΚΒΤΉ ΑΤΝΏΜ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

47 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΑΤΝΏΜΟΤ 
(ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

1   

48 ΒΠΕΚΒΤΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ ΚΏΕ 
ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

4   

49 ΒΠΕΚΒΤΉ ΜΊΓΏ (ΦΟΡΣΔΓΆ) 4   

50 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΜΕΓΏ (ΒΠΕΐΏΣΕΚΧΝ 
ΚΏΕ ΔΜΕΦΟΡΣΔΓΧΝ) 

2   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%     

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 
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ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 17: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2023 
 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΣΕΜΟΝΕΟΤ MF 
188 

1   

2 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡ. ΣΕΜΟΝ. MF 188 1   

3 ΚΟΡΧΝΏ ΠΕΧ MF 188 1   

4 ΏΛΛΏΓΔ ΚΟΡΧΝΏ MF 188 1   

5 ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ MF 188 5   

6 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ MF 188 5   

7 ΏΚΡΏΞΟΝΕΟ MF 188 2   

8 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΏΞΟΝΕΟΤ MF 188 2   

9 ΔΜΕΜΠΏΡΏ & ΏΚΡΟΜΠΏΡΏ MF 4245 4   

10 ΏΛΛΏΓΔ ΏΚΡΟΜΠΏΡΟ MF 4245 4   

11 Ρ.Σ.Ο.  ΓΡΏΝΏΓΕΏ MF 4245 1   

12 ΏΛΛΏΓΔ ΓΡΏΝΏΓΕΏ MF 4245 1   

13 ΜΕΓΏ MF 4245 1   

14 ΏΛΛΏΓΔ ΜΕΓΏ MF 4245 1   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

ελίδα 176 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 18: Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάζε είδνπο επί ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ  ηνπ Αήκνπ κε 
ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ην έηνο 2024 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟ ΚΏΠΏΚΕ (ΒΧΣΒΡ.) MF 188 1 350,00 350,00 

2 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΠΏΚΕ MF 188 1 150,00 150,00 

3 ΏΝΣΛΕΏ  ΑΕΠΛΔ MF 188 1 600,00 600,00 

4 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ  ΑΕΠΛΔ MF 188 1 250,00 250,00 

5 ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡΏΤΛΕΚΟΤ ΣΕΜΟΝΕΟΤ MF 
4245 

1 800,00        800,00 

6 ΏΛΛΏΓΔ ΏΝΣΛΕΏ ΤΑΡ. ΣΕΜΟΝ. MF 
4245 

1 150,00 150,00 

7 ΤΑΡΏΤΛΕΚΟ ΚΏΠΏΚΕ (ΒΧΣ) MF 4245 1 450,00        450,00 

8 ΏΛΛΏΓΔ ΚΏΠΏΚΕ MF 4245 1 150,00 150,00 

9 ΜΕΓΏ MF 188 1 250,00 250,00 

10 ΏΛΛΏΓΔ ΜΕΓΏ MF 188 1 30,00 30,00 

11 ΤΜΠΛΒΚΣΔ ΚΟΜΠΛΒ MF 188 1 350,00 350,00 

12 ΏΛΛΏΓΔ ΤΜΠΛΒΚΣΔ MF 188 1 150,00 150,00 

 ΤΝΟΛΟ   3.680,00 

 ΦΠΑ 24%   883,20 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   4.563,20 

 
 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 19:  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2023 
 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 60AH ΜΒ ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 
500EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 230Υ172Υ220 
(ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΒ 
ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

10  

 

2 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 100AH ΜΒ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 750EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

302Υ172Υ220 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

12  

 

3 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 180AH ΜΒ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 900EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

511Υ222Υ217 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

15  

 

4 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 7-9AH, 6V , 
ΑΕΏΣΏΒΧΝ  0,67Υ0,67Υ0,98, 
ΐΏΡΟ 0,50 KG  (γηα ρξήζε ζε 
Φαλάξηα ήκαλζεο) 

30  

 

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΏ 24%    
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 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
ΣΜΖΜΑ 20 :  Πξνκήζεηα κπαηαξηψλ (ζπζζσξεπηψλ) γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ [Φνξηεγψλ, 
Ώπνξξηκκαηνθφξσλ, Λεσθνξείσλ, επηβαηηθψλ, εκηθνξηεγψλ, Μεραλεκάησλ Έξγνπ, αξψζξσλ 
θαη Ώγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηνπ Αήκνπ] θαη γηα ρξήζε ζε Φαλάξηα ήκαλζεο, γηα ην έηνο 2024 
 
 
 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 60AH ΜΒ ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 
500EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 230Υ172Υ220 
(ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΜΒ 
ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

10  

 

2 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 100AH ΜΒ 

ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 750EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

302Υ172Υ220 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

12  

 

3 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 180AH ΜΒ 15   
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ΣΟΤΛΏΥΕΣΟΝ 900EN ΑΕΏΣΏΒΧΝ 

511Υ222Υ217 (ΑΒΞ Κ΄ΏΡ) (ΚΛΒΕΣΟΤ 

ΣΤΠΟΤ ΜΒ ΣΏ ΤΓΡΏ ΣΟΤ ) 

4 ΜΠΏΣΏΡΕΒ 7-9AH, 6V , 
ΑΕΏΣΏΒΧΝ  0,67Υ0,67Υ0,98, 
ΐΏΡΟ 0,50 KG  (γηα ρξήζε ζε 
Φαλάξηα ήκαλζεο) 

30  

 

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΏ 24%    

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 21 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2023 
 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΠΛΒΤΡΕΚΒ ΐΟΤΡΣΒ ΡΒΕΘΡΧΝ 
Φ 40 – 650 SERIES 

4   

2 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   
- 650 SERIES (ΠΛΏΣΕΚΔ) 

6   

3 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   
- 650 SERIES ( ΤΡΜΏΣΕΝΔ)  

6   

4 ΧΛΔΝΏ ΏΝΏΡΡΟΦΔΔ 2   
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ΟΡΟΦΔ - 650 series 

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΏ 24%     

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 22 :  Πξνκήζεηα θνπξηψλ (ζθνχπεο)  θαη ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ζάξσζξα ηνπ Αήκνπ, γηα 
ην έηνο 2024 
 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΠΛΒΤΡΕΚΒ ΐΟΤΡΣΒ ΡΒΕΘΡΧΝ 
Φ 40 – 650 SERIES 

4   

2 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   
- 650 SERIES (ΠΛΏΣΕΚΔ) 

6   

3 ΟΡΕΓΟΝΣΕΏ ΐΟΤΡΣΏ (ΚΒΝΣΡΕΚΔ)   6   
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- 650 SERIES ( ΤΡΜΏΣΕΝΔ)  

4 ΧΛΔΝΏ ΏΝΏΡΡΟΦΔΔ 
ΟΡΟΦΔ - 650 series 

2   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΏ 24%     

 ΓΒΝΕΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΣΜΖΜΑ 23 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2023 
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α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΐΏΦΔ ΦΣΒΡΟΤ  1   

2 ΐΏΦΔ ΠΟΡΣΏ 1   

3 ΏΛΛΏΓΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ ΟΡΟΦΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ  

1   

4 ΒΠΕΚΒΤΔ ΚΏΘΕΜΏΣΧΝ (ΏΛΛΏΓΔ 
ΏΦΡΟΛΒΞ – ΒΛΏΣΔΡΕΧΝ ΚΏΕ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ) 

1   

5 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΝΤΦΧΔ 
ΠΏΡΏΘΤΡΧΝ  

2   

6 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΦΏΛΕΔ 
ΘΤΡΧΝ  

2   

7 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΚΏΕ 
ΚΕΣΡΕΝΔ ΛΧΡΕΑΏ 

2   

8 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΠΟΡΣΏ  1   

9 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΦΣΒΡΟΤ 1   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ γηα ηα 
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα  ηνπ Γήκνπ 
Γίνπ - Οιχκπνπ κε ηηο αλαγθαίεο 
εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο γηα ην 
έηνο 2023 θαη 2024 
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ΏΡ.ΜΒΛΒΣΔ:  34/2022 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
ΣΜΖΜΑ 24 : Βξγαζίεο θαλνπνηείαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ Αήκνπ, γηα ην έηνο 2024 
 

 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο Πνζφηεηα  Σηκή χλνιν 

1 ΐΏΦΔ ΦΣΒΡΟΤ  1   

2 ΐΏΦΔ ΠΟΡΣΏ 1   

3 ΏΛΛΏΓΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ ΟΡΟΦΔ 
ΚΏΜΠΕΝΏ  

1   

4 ΒΠΕΚΒΤΔ ΚΏΘΕΜΏΣΧΝ (ΏΛΛΏΓΔ 
ΏΦΡΟΛΒΞ – ΒΛΏΣΔΡΕΧΝ ΚΏΕ 
ΣΏΠΒΣΏΡΕΏ) 

1   

5 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΝΤΦΧΔ 
ΠΏΡΏΘΤΡΧΝ  

2   

6 ΒΠΕΚΒΤΔ – ΏΝΣΕΚΏΣΏΣΏΔ 
ΜΔΥΏΝΕΜΧΝ ΏΦΏΛΕΔ 
ΘΤΡΧΝ  

2   

7 ΣΟΠΟΘΒΣΔΔ ΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΚΏΕ 
ΚΕΣΡΕΝΔ ΛΧΡΕΑΏ 

2   

8 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΠΟΡΣΏ  1   

9 ΦΏΝΟΠΟΕΒΕΏ ΦΣΒΡΟΤ 1   

 ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 

ΛΕΣΟΥΧΡΟ ……/……/2022 
 

Ο ΠΡΟΦΒΡΧΝ 
 

(ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
 
 
 
 

 (ΤΠΟΓΡΏΦΔ ΦΡΏΓΕΑΏ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII –  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX –  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X –  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XΗ –                                  
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