
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το θεσμικό πλαίσιο της παρ.1.4 της παρούσης.  

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

3. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

4. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ  87/07.06.2010 τεύχος Α’) 

5. του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ     114/8.6.2006 τεύχος Α’) . 

6. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 
74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

8. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 

10. οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του 
Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

11. Την  08/2019  μελέτη του Δήμου που συντάχθηκε από την Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου. 

12. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων , για την 
εκτέλεση της προμήθειας , το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(ΑΔΑΜ):19REQ004610322 

13. Την υπ’ αριθ. 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.   

  

Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
Αρ. Μελέτης : 08/2019 
Αρ.Πρωτ.: 4251/11-04-2019 

 

ΤΙΤΛΟΣ: « Προμήθεια  ανταλλακτικών 

      & ελαστικών για την επισκευή και 
συντήρηση των  οχημάτων και  
μηχανημάτων του  Δήμου Ηράκλειας »         
Χρηματοδότηση : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :  #49.600,00€# 

#40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 9.600,00€# 
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14. Την με αριθμ.298/2017 Απόφαση Δημάρχου που αφορά στον ορισμό Αντιδημάρχων και στη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε αυτούς. 

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Συνοπτικό  Διαγωνισμό προμήθειας «   Προμήθεια  ανταλλακτικών  & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των  

οχημάτων και  μηχανημάτων του  Δήμου Ηράκλειας    », ποσού  40.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & 49.600,00 € με ΦΠΑ, 
με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής ανά είδος της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας του κάθε είδους με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.   
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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 62400 

Τηλέφωνο 2325350105 

Φαξ 2325350159 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@dimoiraklias.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Κεχαγιάς Αθανάσιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.dimosiraklias.gr/   

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Ο.Τ.Α.) Κύρια 
δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://www.dimosiraklias.gr/   

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: ………ή άλλη διεύθυνση .......[κατά περίπτωση] 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης2 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δημός Ηράκλειας  : 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ   

10.6671.02 Ελαστικά μεταφορικών μέσων  820,00 

20.6672.05 Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων & οχημάτων 
Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού  

4.650,00 

30.6672.07 Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και 
μηχανήματα της Υπ. Τεχνικών Έργων  

2.530,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

10.6671.03 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων  6.000,00 

                                                           
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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20.6672.04 Ανταλλακτικά μηχανημάτων & οχημάτων Υπ. 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού  

15.000,00 

30.6672.06 Ανταλλακτικά μηχανημάτων & οχημάτων 
Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων   

15.000,00 

35.6672.02 Προμήθεια ανταλλακτικά οχημάτων & λοιπών 
μηχανημάτων Υπ. Πρασίνου  

5.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 41.600,00 

 ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 49.600,00 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ελαστικών & ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή 
των αυτοκινήτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας , έτους 2019  που αναφέρονται 
στη μελέτη  υπ’ αριθ. 08/2019   του δήμου Ηράκλειας  και χρησιμοποιούνται για τα συγκεκριμένα οχήματα 
και μηχανήματα που περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :   

34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 

34321000-3 Άξονες και κιβώτια ταχυτήτων 

34321100-4 Άξονες τροχών 

34321200-5 Κιβώτια ταχυτήτων 

34322000-0 Φρένα και μέρη τους 

34322100-1 Εξοπλισμός φρένων 

34322200-2 Δισκόφρενα 

34322300-3 Επενδύσεις φρένων 

34322400-4 Τακάκια φρένων 

34322500-5 Σιαγόνες φρένων 

34312200-9 Σπινθηριστές 

34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 

34312400-1 Πιστόνια 

34312700-4 Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης 

34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 

34326100-9 Συμπλέκτες και μέρη τους 

34327000-5 Τιμόνια, άξονες και κιβώτια διεύθυνσης 

34327100-6 Τιμόνια 

34327200-7 Άξονες και κιβώτια 

34330000-9 
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά 
και αυτοκίνητα 

34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 

34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 

34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α. Συνολικά  

Τιμή σε  € 

ΟΜΑΔΑ-1 -ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ K.A. 10.6671.03 6.000,00 

ΟΜΑΔΑ-2 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ  

 

K.A. 20.6672.04 7.000,00 

ΟΜΑΔΑ-3 ΦΟΡΤΗΓΑ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

 

K.A. 20.6672.04 5.000,00 

ΟΜΑΔΑ-4  ΣΑΡΩΘΡΑ 

 

K.A. 20.6672.04 3.000,00 

ΟΜΑΔΑ-5  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)- ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 
(ΓΚΡΕΙΤΕΡ) –ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (UNIMAG) -   ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ  

K.A. 30.6672.06 15.000,00 

ΟΜΑΔΑ-6   ΥΔΡΟΦΟΡΑ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ   Κ.Α.35.6672.02 2.300,00 

ΟΜΑΔΑ -7  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ –ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ 
ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ     

Κ.Α.35.6672.02 2.300,00 

ΟΜΑΔΑ -8 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ -ΤΡΑΚΤΕΡ)   Κ.Α.35.6672.02 1.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ -9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Κ.Α.10.6671.02 

Κ.Α.20.6672.05 

Κ.Α.30.6672.07 

820,00 

4.650,00 

2.530,00 

ΣΥΝΟΛΑ  

 

 49.600,00€ 

  

Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες , για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας  με 
βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη υπ’ αριθ. 08/2019 της    
Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  δήμου Ηράκλειας .  

•  Η τελική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  της προμήθειας ανταλλακτικών, ανέρχεται στο ποσό των 

40.000,00 € χωρίς ΦΠΑ & 49.600,00 € με ΦΠΑ. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα 
παράτασης άλλους 3 τρεις μήνες (μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) υπό τους ίδιους όρους και 
συμφωνίες της αρχικής σύμβασης και εφόσον δεν εξαντλήθηκαν οι προσυπολογιζόμενες ποσότητες.  

Οι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 08/2019  μελέτη είναι ενδεικτικές. Ο Δήμος έχει 
το δικαίωμα κατά την εκτέλεση της σύμβασης να μειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών μέχρι 
30%.  

Ο Δήμος Ηράκλειας   διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες 
ποσότητες από τα είδη της μελέτης σύμφωνα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, δεδομένης 
της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης της προμήθειας αυτής, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της σύμβασης.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται  στην υπ’ αριθ. 
08/2019  μελέτη.   
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 3 τιμής. 

 (χαμηλότερη τιμή  η οποία προκύπτει από  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την 
ενδεικτική προϋπολογισθείσα  τιμή , ανά ομάδα οχημάτων ,  στο σύνολο της ομάδας)  

,όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του. Ν.4412/2016.  

Η συνολική προσφερόμενη έκπτωση θα είναι ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών 
τιμών  της μελέτης , (ανά ομάδα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες. 

π.χ. έκπτωση 15% στη 1η ομάδα ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ως προς την ενδεικτική 
τιμή 6.000€ προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης διαμορφώνοντας την συνολική προσφερόμενη τιμή της 

1ης ομάδας στο ύψος των  5.100,00€.     

ΑΡΝΗΤΙΚΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΔΕΝ  θΑ   ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΚΤΟ 

 

        Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες μαζί  ή και για 
κάθε ομάδα χωριστά , ακόμη και για μόνο  μία. Π.χ. κάποιος μπορεί να καταθέσει μόνο για την 
Ομάδα -6 ΥΔΡΟΦΟΡΑ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ κτλ. Ανάδοχος θα αναδειχθεί σε κάθε 
περίπτωση αυτός που θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα , δηλαδή ο ανάδοχος 
θα  μπορεί να είναι διαφορετικός ανά ομάδα οχημάτων , με τον τρόπο αυτό  μπορεί να προκύψουν 
έως και  (8) οκτώ   διαφορετικοί ανάδοχοι , όσες και οι ομάδες. Εάν περισσότεροι του ενός 
προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης , διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

(Παράδειγμα : έστω ένας υποψήφιος δίνει προσφορά 10% για όλες τις ομάδες , και κάποιος άλλος 
δίνει 15%  σε μία ή δύο ομάδες. Ανάδοχος για τις δύο ομάδες θα βγεί ο προσφέρων 15% και για τις 
υπόλοιπες ο προσφέρων 10%.) 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-
2019 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

 

 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως4: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

                                                           
3 Άρθρο 86 ν.4412/2016   
4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

5 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  





 

Σελίδα 8 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,6 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών7 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

 της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου  στον   οποίο  έχει προβλεφθεί   πίστωση συνολικού 
ποσού 49.600,00€ για την εν λόγω προμήθεια   

 Την υπ΄ αριθμ. 294/2008 πράξη του VII Τμήματος και την υπ΄αριθμ. 213/2015 πράξη του VII 
Τμήματος (Ά Διακοπών) 

 Την υπ΄ αριθμ. 558/2018 ΑΑΥ 

  Την υπ΄ αριθμ. 35/2019  Α.Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίστηκαν 
οι όροι του διαγωνισμού, ορίστηκε η επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού και η επιτροπή  
γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων . 

 

 

 

                                                           
6 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
7 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, καταργείται με 

την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.  
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  οδός  Πλ. Μπακογιάννη 2  , την Πέμπτη 
02-05-2019 , ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή 02/05/2019   και ώρα  11:00π.μ.8 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 9 καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.10 :  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο 1112 20 13, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στις τοπικές εφημερίδες,  :  Κ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί τέλος στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):  http://www.dimosiraklias.gr/index.php  

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών14 .   

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

                                                           
8 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
9 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. 57654/22.05.2017 

(ΦΕΚ 1781/23.05.2017. Από την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη 

της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.   
10  Άρθρο 36 του ν. 4412/2016  
11 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 

4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 

82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   20 

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 
του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο  
12 §1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016  

13 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016  
14  Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 

περ. 35  

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016   
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους15  

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

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

 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης16  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 4251/11-04-2019  Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα 
Κ.Παρατηρητής 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα17 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής ....... 

  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]   

 Η αριθ. 08/2019  Μελέτη της Δ/νσης Καθαρ/τας με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των 

προσφερόμενων ειδών (διατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο) 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 [……………..]18 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης     μέσω της 
ιστοσελίδας  http://www.dimosiraklias.gr/ 

Τα  έγγραφα της σύμβαση] διατίθενται19 στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις  εργάσιμες ημέρες 
και  ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να αναλάβουν   με δική τους  δαπάνη 
και επιμέλειά  την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, 
πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο20.   

 

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

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του 
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των 
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την 
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές 
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

17 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 

18 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 

19 Πρβλ άρθρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  
20 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία και το  γραφείο προμηθειών του 

Δημοτικού Καταστήματος Ηράκλειας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2325350138-141, 

μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο ...(6).. ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται  με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών21. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984  

(Α΄188)34. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

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

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 35.   

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

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

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

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

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

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.36   

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

 

2.1.5 Εγγυήσεις22 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2  και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά  που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

                                                           
21 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
22 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού23, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.24 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή25 για την υποβολή προσφοράς26.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.27   

                                                           
23   Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του 

Ν.4497/2017 
 
24 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης 

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

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

27 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής28 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού29  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους30 :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 
διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου49 

                                                           
28 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
29 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
30 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την 

παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  
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2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους31.  

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

 

 

 

 

2.2.3.3.32 α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   
 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 

                                                           
31 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
32 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα 
η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 





 

Σελίδα 16 

2.2.3.4. Αποκλείεται33 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας34,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 35  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . 

 

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

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 
της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές 
της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

34 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

35  Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.   
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2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. β. και 2.2.3.436 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 37. 

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

 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής38  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας39  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού40.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια41  

 

                                                           
36 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 
37 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017. 
38 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις 
συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, 
να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

39 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
40 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
41 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα42  

 

 Για τα ανταλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση είτε του κατασκευαστή του οχήματος, είτε του 
αντιπροσώπου του στη χώρα μας, είτε του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των 
ανταλλακτικών, είτε του εισαγωγέα των αντίστοιχων ανταλλακτικών στη χώρα μας η οποία θα 
αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι ιδίου τύπου με τα ζητούμενα στον ενδεικτικό  
προϋπολογισμό και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, είναι κατάλληλα και αποδεκτά για 
τη χρήση για την οποία προορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των 
οχημάτων και μηχανημάτων και ότι αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν το διαγωνιζόμενο με τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.    

 

  ειδικά για την ομάδα  9  των ελαστικών να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό (κινητό συνεργείο για 
την αλλαγή των ελαστικών εκτός καταστήματος) και να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με 
κατάστημα εντός των ορίων του Δήμου ή το πολύ σε απόσταση 30 χλμ. Από την έδρα του Δήμου , 
εφόσον κηρυχθούν ανάδοχοι για τις προγραμματισμένες αλλαγές ή επισκευές των ελαστικών.  

 

 Για την ίδια ομάδα  9 των ελαστικών η κατασκευή τους απαιτείται να ακολουθεί τις 
προδιαγραφές E.T.R.T.O. (Ευρωπαϊκός Τεχνολογικός Οργανισμός Ελαστικών και ζαντών) και την 
οδηγία 92/23 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31 Μαρτίου 1992 (όπως τροποποιήθηκε με την 
2001/43/ΕΚ) και τα ελαστικά θα φέρουν σήμανση Ε (δείκτης πιστοποίησης της χώρας) σύμφωνα 
με τον κανονισμό ECE R 54 (Ευρωπαϊκή Τυποποίηση).  
 
Για τα ανωτέρω θα απαιτηθεί υπεύθυνη δήλωση. 

 

 

 

                                                           
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν 
τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

42 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από 
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από 
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις 
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει 
να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς 
παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 
συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη 
μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου 
παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης43  

 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας δεν απαιτούνται.   

Οι εργασίες της συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των 

χρησιμοποιημένων ελαστικών είναι στην ευθύνη του Προμηθευτή, όπως προβλέπεται στην σύμβασή του με 

το εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών ECO-

ELASTIKA.  

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς44. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

 [Μόνο για μεικτές συμβάσεις που έχουν τμήμα παροχής υπηρεσιών] Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια 
επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 
ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες45. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 46. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 47. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ48 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

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

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

44 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

45 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
46 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
47 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
48 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα49 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201650. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)51. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.452. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν53. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά54: 

                                                           
49 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

50 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
51 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
52 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
53 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
54 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  ,  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά 
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές , για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής55. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
55      Άρθρο 80 παρ.2γ του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. ( Έκδοσης  το πολύ του τελευταίου εξαμήνου) 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.56 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς ή Ε3, των κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις. Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά το χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών ή Ε3, υποβάλλουν τους ισολογισμούς ή Ε3 που έχουν 
εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.57 Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο.58  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή και περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6.59  

 Για τα ανταλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση είτε του κατασκευαστή του οχήματος, είτε του 
αντιπροσώπου του στη χώρα μας, είτε του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των 
ανταλλακτικών, είτε του εισαγωγέα των αντίστοιχων ανταλλακτικών στη χώρα μας η οποία θα 
αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι ιδίου τύπου με τα ζητούμενα στον ενδεικτικό  
προϋπολογισμό και στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, είναι κατάλληλα και αποδεκτά για τη 
χρήση για την οποία προορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των 
οχημάτων και μηχανημάτων και ότι αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν το διαγωνιζόμενο με τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης.    
 

 

                                                           
56 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

57 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα 

(ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, 

στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.  
58 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)  
59 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος 

XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.  
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  ειδικά για την ομάδα  9  των ελαστικών να διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό (κινητό συνεργείο για 
την αλλαγή των ελαστικών εκτός καταστήματος) και να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με 
κατάστημα εντός των ορίων του Δήμου ή το πολύ σε απόσταση 30 χλμ. Από την έδρα του Δήμου , 
εφόσον κηρυχθούν ανάδοχοι για τις προγραμματισμένες αλλαγές ή επισκευές των ελαστικών.  

 

 Για την ίδια ομάδα  9 των ελαστικών η κατασκευή τους απαιτείται να ακολουθεί τις 
προδιαγραφές E.T.R.T.O. (Ευρωπαϊκός Τεχνολογικός Οργανισμός Ελαστικών και ζαντών) και την 
οδηγία 92/23 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31 Μαρτίου 1992 (όπως τροποποιήθηκε με την 
2001/43/ΕΚ) και τα ελαστικά θα φέρουν σήμανση Ε (δείκτης πιστοποίησης της χώρας) σύμφωνα 
με τον κανονισμό ECE R 54 (Ευρωπαϊκή Τυποποίηση).  
 
Για τα ανωτέρω θα απαιτηθεί υπεύθυνη δήλωση (3 υπεύθυνες δηλώσεις). 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης60  

Κριτήριο ανάθεσης61 της Σύμβασης62 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής63  (ανά ομάδα ) 

Η συνολική προσφερόμενη έκπτωση θα είναι ποσοστό έκπτωσης επί των ενδεικτικών 
τιμών  της μελέτης. (ανά ομάδα) 

 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του προϋπολογισμού ανά 
ομάδα ξεχωριστά.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  (ανά ομάδα) 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές64   

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής65. 

                                                           
60 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
61 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά 

την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015  

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)   

62 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).  

63 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το 

μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής  

64 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216  

65 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016  
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση  Πλ. 
Μπακογιάννη 2 Ηράκλεια Δημαρχείο  Τ.Κ. 62400). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης 
στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε 
για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως . 
 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για την προμήθεια: «Προμήθεια  ανταλλακτικών & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των  

οχημάτων και  μηχανημάτων του  Δήμου Ηράκλειας» 

με αναθέτουσα αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..i 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, 
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

 

 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

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

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και  

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 
τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

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

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

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν66: 

Ο φάκελος  δικαιολογητικά  συμμετοχής θα περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα Ι ), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

 

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός 
φορέας να δηλώσει ότι : «Όλα τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι της καλύτερης ποιότητας γνήσια ή 
συμβατά (ανάλογα) εφόσον αυτά καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές. Επίσης δηλώνω ότι είμαι σε θέση εάν αυτό 
ζητηθεί να αποδείξω επί ποινή αποκλεισμού τη γνησιότητα - συμβατότητα και καταλληλότητα των 
προτεινόμενων ανταλλακτικών (συμβατά) με κατάθεση αναλόγων πιστοποιητικών από τους 
κατασκευαστικούς οίκους . Επίσης σε κάθε περίπτωση παρέχεται και εγγύηση καλής λειτουργίας των 
ανταλλακτικών για ένα έτος ή όση παρέχει ο κατασκευαστής του ανταλλακτικού. Σε περίπτωση μη 
κατάλληλου μη συμβατού ανταλλακτικού έχω την υποχρέωση ως ανάδοχος να το αντικαταστήσω άμεσα με 
άλλο κατάλληλο.» 
 

                                                           
66 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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 (Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις)  

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να 
δηλώσει ότι : «τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE, εκτός από αυτά που 
εξαιρούνται, σύμφωνα με τον Νόμο ή Οδηγία της Ε.Ε..»  

 

 (Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, που θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης 
των ανταλλακτικών που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρεται 
στην τεχνική περιγραφή της 08/2019 μελέτης.   

(Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να 
δηλώσει  :  

α) την διαθεσιμότητα και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε ο ανάδοχος να είναι συνεπής στις 
υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο,  

β) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και απαιτήσεων και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος 
και τον τύπο των οχημάτων και 

γ) ότι τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικού οίκου 
ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 και 
άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). 

(Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να 
δηλώσει ότι :  

α) «τα ελαστικά έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία περιλαμβάνει και την σωστή 
λειτουργία τους με εγγύηση χιλιομετρικής απόστασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
50.000Km» και  

β)  «Τα ελαστικά  είναι καινούργια και δεν έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμωσης»  

 

 (Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 

 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός φορέας να 
δηλώσει ότι :  
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α) Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης 
(Ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών 
(Ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων 
βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται» , 

β) «εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού), η 
αντικατάσταση όσων ελαστικών απαιτούνται θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο επισκευής 
μας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.» και  

γ) «η τοποθέτηση των ελαστικών στα οχήματα του Δήμου θα γίνεται το αργότερο εντός 6ωρου, από 
την τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας.»  

 

(Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας 
θα δηλώσει την μάρκα των ελαστικών που προσφέρει.  
 

Aπαιτείται    υπεύθυνη δήλωση  (3)  , υπό ποινή αποκλεισμού , από τον προσφέροντα για την ομάδα των 
ελαστικών (9) στην οποία θα δηλώνεται ότι :  

1)Τα προσφερόμενα ελαστικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης του Δήμου Ηράκλειας .2) 
Ότι τα ελαστικά είναι καινούργια και όχι προερχόμενα από αναγόμωση. 3) Ότι  έχει επισυναπτόμενα τα 
φυλλάδια – τεχνικά φυλλάδια - προσπέκτους της κατασκευάστριας εταιρείας ή φωτοαντίγραφα αυτών. Η 
προσκόμιση- φυλλαδίων – είναι υποχρεωτική κατά την υποβολή προσφορών. 4) Ότι για την υποβολή της 
προσφοράς έλαβε υπόψη του , τη  μελέτη του Δήμου  και ότι συμφωνεί  απόλυτα με τα αναφερόμενα σε 
αυτή  . 5) Σε περίπτωση που του  ζητηθεί θα προσκομίσει  άμεσα , τα πιστοποιητικά των ελαστικών πριν  

από τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης.5) «τα ελαστικά έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
η οποία περιλαμβάνει και την σωστή λειτουργία τους με εγγύηση χιλιομετρικής απόστασης, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50.000Km» και  

 

 Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τον 
ανάδοχο. Εάν το όχημα δεν μπορεί να μετακινηθεί (λόγω π.χ. καταστροφής του ελαστικού)  η 
αντικατάσταση όσων ελαστικών απαιτούνται , θα γίνεται επιτόπου από κινητό συνεργείο 
επισκευής του αναδόχου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο κινητό συνεργείο όλο το 24ωρο , καθημερινές 
και αργίες , ώστε να είναι σε θέση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 3-4 ωρών από τη στιγμή 
της τηλεφωνικής ειδοποίησης του  , να επέμβει και να προβεί στην άμεση αντικατάσταση των 
φθαρμένων ελαστικών , εντός των ορίων του Δήμου Ηράκλειας.   (Απαιτείται  κατάθεση 
σχετικής  υπεύθυνης δήλωσης  από τον  προμηθευτή  , επί ποινή αποκλεισμού.)  

 

 Το συνεργείο αλλαγής επισκευής και τοποθέτησης  των ελαστικών του αναδόχου (του ιδίου ή 
τυχόν συνεργαζόμενο)  πρέπει να βρίσκεται το πολύ σε απόσταση 30 χλμ. από   την  έδρα του 
Δήμου Ηράκλειας . Για τον προφανή λόγω της αποφυγής  εξόδων από τη μεριά του δήμου για 
την μετακίνηση των οχημάτων κυρίως των βαρέων ,  σε μεγάλες αποστάσεις  (κόστος καυσίμων , 
πλατφόρμες , απουσία μηχανημάτων κτλ.) (Απαιτείται   κατάθεση σχετικής  υπεύθυνης 
δήλωσης από τον  προμηθευτή ) . 
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(Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους 
μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 

 
  

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [τιμή 
ή κόστος],  όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  ΙΙ  της διακήρυξης:  

Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ  της διακήρυξης) με 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά  του προσφέροντα . 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου 
και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Επίσης ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Η τιμή των προς προμήθεια προϊόντων δίνεται ανά ομάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 
υλικού/παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς. 

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

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

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

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

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τους 
μερικούς προϋπολογισμούς ανά είδος ή/και το συνολικό προϋπολογισμό  κάθε ομάδας της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης 

 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών67   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών  
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της,  κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

                                                           
67 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών68 

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

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

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

                                                           
68 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας 
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και 
η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες69. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή70 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες  

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

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης71 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι  (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 
74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 -2.2.6  αυτής. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο 
αρμόδιο όργανο αποσφράγισης και στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

του ( Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) ) 

για την Προμήθεια: «Προμήθεια Ανταλλακτικών & ελαστικών  για την συντήρηση και επισκευή των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηράκλειας» 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ηράκλειας 

                                                           
69    Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 

με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες 

(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως 

του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    
70 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
71 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ……………………… 

 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2..  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4 Ενστάσεις 72 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

                                                           
72   Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.  

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση συμμετοχής  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
(Ισχύει για συμβάσεις άνω των 20.000€ πλέον Φ.Π.Α) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον  τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 73 74 

                                                           
73 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
74 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης75  

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

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

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

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

 

 

                                                           
75 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 





 

Σελίδα 36 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

δ) Επιπλέων και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί ή τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της 
υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.  

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας  4 % επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος76  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

                                                           
76 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο77 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων78   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                           
77 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
78 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2019 . 

Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις (2) δύο εργάσιμες ημέρες. Σε 
περίπτωση που οι εταιρείες δεν έχουν απόθεμα λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται 
ύστερα από συνεννόηση με την υπηρεσία και μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση 
πχ. όταν το ανταλλακτικό δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει απόθεμα στο εργοστάσιο, ο χρόνος 
παράδοσης παρατείνεται ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας.   

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους  ακόλουθους τρόπους: α) μακροσκοπικός έλεγχος β) 
χημική ή μηχανική εξέταση γ) πρακτική δοκιμασία   

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ 
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

 

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος 

 

 

Γκάλιος Αλέξανδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαii  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :6108 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΛ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΤΚ 62400 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
- Τηλέφωνο: 2325022261 
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@dimosiraklias.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[http://www.dimosiraklias.gr/] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 

34321000-3 Άξονες και κιβώτια ταχυτήτων 

34321100-4 Άξονες τροχών 

34321200-5 Κιβώτια ταχυτήτων 

34322000-0 Φρένα και μέρη τους 

34322100-1 Εξοπλισμός φρένων 

34322200-2 Δισκόφρενα 

34322300-3 Επενδύσεις φρένων 

34322400-4 Τακάκια φρένων 

34322500-5 Σιαγόνες φρένων 

34312200-9 Σπινθηριστές 

34312300-0 Ψυγεία οχημάτων 

34312400-1 Πιστόνια 

34312700-4 Ελαστικοί ιμάντες μετάδοσης 

34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 

34326100-9 Συμπλέκτες και μέρη τους 

34327000-5 Τιμόνια, άξονες και κιβώτια διεύθυνσης 

34327100-6 Τιμόνια 

34327200-7 Άξονες και κιβώτια 

34330000-9 
Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά 
και αυτοκίνητα 

34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 

34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 

34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 

 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:6108 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιiii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiv; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»v ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοvi: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςix 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx· 

 δωροδοκίαxi,xii· 

 απάτηxiii· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiv· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxv· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvii το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Εάν ναι, αναφέρετεxix: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xx 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xxi; 

[] Ναι [] Όχι  





 

Σελίδα 47 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxiii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiv 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxvi; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvii : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxviii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxx, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxxi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxii κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxiii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxvi: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvii που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxviii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 





 

Σελίδα 55 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxl, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxli: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxlii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxliii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliv το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

 
[] Ναι [] Όχι 
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προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxlv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlvi 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvii 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlviii, εκτός 
εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlix. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

........................ 

                      

(συμπληρώνετε ανάλογα…) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την υπ’αρίθμ ……../……-……-20….. διακήρυξη του Δήμου Ηράκλειας με τίτλο: 

      «Προμήθεια  ανταλλακτικών  & ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των  οχημάτων και  
μηχανημάτων του  Δήμου Ηράκλειας.» 

 

Συνολικού προϋπολογισμού 49.600.00  € .με ΦΠΑ. 

Προϋπολογισμός  ομάδας:…………€ (με ΦΠΑ) 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ    : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                      
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

Επιχείρηση :  

Έδρα :  

Διεύθυνση :  

Τηλέφωνο :  

Φαξ :  

 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    -
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-1 -ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

6.000,00   

ΟΜΑΔΑ-2 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ 

 

7.000,00   

ΟΜΑΔΑ-3 ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

 

5.000,00   

ΟΜΑΔΑ-4  ΣΑΡΩΘΡΑ 

 

3.000,00   

ΟΜΑΔΑ-5  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)- ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΤΕΡ) –
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (UNIMAG) -   

ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ 

15.000,00   

ΟΜΑΔΑ-6   ΥΔΡΟΦΟΡΑ – 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

2.300,00   
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ΟΜΑΔΑ -7  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ –
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ 

2.300,00   

ΟΜΑΔΑ -8 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ -

ΤΡΑΚΤΕΡ) 

1.000,00   

 

ΟΜΑΔΑ -9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

(ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩ 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

820,00 

4.650,00 

2.530,00 

  

ΣΥΝΟΛΑ 

 

49.600,00€   

 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τιμοκαταλόγους  επί των οποίων θα εφαρμοστεί η  

προσφερόμενη έκπτωση , με τα συνηθέστερα ζητούμενα ανταλλακτικά όπως αυτά αναφέρονται 

στο Παράρτημα 5. 

 

 

 

Ο προσφέρων συμπληρώνει αναλόγως το έντυπο προσφοράς ανάλογα με τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει. 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα, υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  – ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 

ΟΜΑΔΕΣ  ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-1 -ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 4Χ4- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Κ.Α 10.6671.03 

       

Α/Α 

ΈΔΙΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT ΚΗΙ9519 VF36DRFJC21613379 RFU 25/6/2007 

3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OCTAVIA SCODA ΚΗΗ4533 TMBCUZIZXB2120334 CAX 20/6/2011 

4 4Χ4 TOYOTA HILUX ΚΗΥ9094 UFWS726900008331 2KD 21/8/2003 

5 4Χ4 MAZDA ΚΗΥ5216 UMZUFBUE200719915 G6 16/2/1999 

6 4X4 FORD ΚΗΗ4514 WFOUMFE109W831280 WL 22/1/2010 

7 ΙΧΦ FORD ΚΗΗ4584 WFOLMBE106W630285 N1 02/05/2007 

     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

     
ΤΙΜΗ ΣΕ € 6.000,00€ 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-2   ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ  ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  Κ.Α 20.6672.04 

Α/Α ΈΔΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ9056 WDB9525030IK467190 OM906LA 27/2/2002 

2 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΚΗΗ4512 ZCFAIVM0302550626 F4AE3681E 24/11/2009 

3 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO KHH4567 WJME2NPS40C228943 F2BE3681A*S 05/02/2016 

4 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ5156 WDB65541813421564 44290610489905 9/6/1995 

5 ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDΕS ΚΗΗ4511 WDB9505031L452196 OM 906 LA 24/11/2009 

6 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES ΜΕ 136191 ZCFA61MJ702636942 F4AFF611F 06/07/2018 

     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

     
ΤΙΜΗ ΣΕ € 7.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
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ΟΜΑΔΑ-3    ΦΟΡΤΗΓΑ –ΚΑΛΟΘΟΦΟΡΟ  Κ.Α. 20.6672.04 

Α/Α ΈΔΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 
ΦΟΡΤΗΓΟ  

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
IVECO ΚΗΥ5271 WUMB1VMT00C064172 846041C 14/3/2000 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ3066 61702315331337 OM421 421905 23/3/1993 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ5157 WDB65501525429515 44290620494854 13/7/1995 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΙ5704 WDB652003IK164314 OM441 30/12/2003 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΙ9092 30940210635268 OM314 1/8/2003 

6 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
MERCEDES ΚΗΥ9090 WDB652163IK123645 OM441 9/7/2003 

7 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES ΜΕ74405 AIWDB669000310834193    & 15721 364906-10-824722 3/10/2003 

     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

     
ΤΙΜΗ ΣΕ € 5.000,00€ 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-4   ΣΑΡΩΘΡΑ  K.A. 20.6672.04 

Α/Α 
ΈΔΙΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΑ - 
ΤΥΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΣΑΡΩΘΡΟ MERCEDES ΜΕ92779 
WDB67409025748236 & 

93110094 
OM366VII & OM364 1994 

2 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ΜΕ45759 
D0002248917  &            

31429 
FIAT   PERKINS 100E18   
CM50186*0998665D* 

7/7/1999 

     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

     
ΤΙΜΗ ΣΕ € 3.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-5  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)- ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΤΕΡ) – 





 

Σελίδα 66 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (UNIMAG) -   ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ 

K.A. 30.6672.06 

Α/Α ΈΔΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΑ - 
ΤΥΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG ΜΕ108843 WDB4050501 90D91500786198 15/5/2009 

2 ΓΚΡΕΙΤΕΡ KOMATSU ΜΕ45768 G5ZA 12057 26241169 3/11/1999 

3 ΓΚΡΕΙΤΕΡ MITSUBISHI ΜΕ82218-ΙΧ 3GA 10014 972684 7/3/2005 

4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ΜΕ45795 93F21482 54D 106 7FA 17/10/2000 

5 ΣΚΑΠΤΙΚΟ JCB ΜΕ59905 SLP3CXSYSYE0491460 AK50640U087640G 11/5/2000 

6 JCB JCB ΜΕ60614 499849 164389H 1/6/2001 

7 JCB 3D -4 TURBO ΜΕ 37572 358855IP 548152U 20/01/1993 

     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

     
ΤΙΜΗ ΣΕ € 15.000,00€ 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-6  ΥΔΡΟΦΟΡΑ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΑ  Κ.Α.35.6672.02 

Α/Α ΈΔΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΑ - 
ΤΥΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ5256 WDB65143415492684 OM441 05/07/1999 

2 4X4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ FORD ΚΗΗ4562 WF0LMFE107W679063 WL 26/05/2008 

     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

     
ΤΙΜΗ ΣΕ € 2.300,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-7 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ Κ.Α.35.6672.02 
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Α/Α ΈΔΙΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

1 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ      ΤΕΜ. 

2 STILL ES 460 

ΜΠΟΥΖΙ - ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -  ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ - ΚΟΡΔΟΝΙ 
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ( ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

ΚΥΛΚΙΝΔΡΟΙ ΠΙΣΤΟΝΙ) 

2 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ     ΤΕΜ. 

3 HUSQVARNA 343R 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ- ΜΙΣΙΝΕΖΑ ΚΟΡΔΟΝΙ 

3MM ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΠΙΣΤΟΝΙ ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ 

3 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΕΣ ΤΕΜ. 1 BELLE A  FS 350 ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-  ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ 

4 ΣΠΡΟΧΤΑ  ΤΕΜ. 3 BRIGGS - STRATTON 
ΜΠΟΥΖΙ - ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -  ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ - ΚΥΛΚΙΝΔΡΟ  

ΠΙΣΤΟΝΙ ΣΕΤ 

5 ΑΛΙΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΕΜ.1 HUSQVARNA  55 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΑΛΥΣΙΔΑ- ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

(ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙ) 

6 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ      ΤΕΜ. 

8 HUSQVARNA  545RX 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -  ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  (ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙ) 

7 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ  ΤΕΜ. 2 HUSQVARNA LC353V 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -  ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  (ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙ) 

8 
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 

ΤΕΜ.1 HUSQVARNA 122HD60 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -  ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  (ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙ) 

9 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΕΜ.1  HUSQVARNA 455 Rancher 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΑΛΥΣΙΔΑ- ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

(ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙ) 

10 
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 

ΤΕΜ. 1 HUSQVARNA 327PT5S 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ - ΑΛΥΣΙΔΑ- ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  

(ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙ) 

11 ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT 154 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-  ΜΑΧΑΙΡΙ 

12 ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT  154 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-  ΜΑΧΑΙΡΙ 

13 ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT  171 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-  ΜΑΧΑΙΡΙ 

14 ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT  171 
ΜΠΟΥΖΙ- ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-  ΜΑΧΑΙΡΙ 

   
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

   
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ    2.300,00 € 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-8  ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ -ΤΡΑΚΤΕΡ)  

Κ.Α. 35.6672.02 

Α/Α 
ΈΔΙΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΑ - 
ΤΥΠΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΤΡΑΚΤΕΡ DEUTZ ΑΜ64763 DO1 5354WTM 2083 SN 47016 1/1/2000 

2 ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA ΑΜ67556 31496 7W0009 1/1/2008 

     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

     
ΤΙΜΗ ΣΕ € 1.000,00€ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ     ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ-9  ΕΛΑΣΤΙΚΑ   

Κ.Α. 10.6671.02    Κ.Α. 20.6672.05    Κ.Α. 30.6672.07 

Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 215/55/17 4 165 660,00 

2 315/80/22,5 6 350 2.100,00 

3 295/80/22,5 5 330 1.650,00 

4 12,5/80/18 1 350 350,00 

5 16,9-28 1 570 570,00 

6 13-00-24 2 560 560,00 

 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ   

ΤΙΜΗ ΣΕ € 8.000,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 9 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

Ομάδα 9 Ελαστικών 

Στοιχεία προμηθευτή 

(λογότυπο) 

Επωνυμία : ………………………………………………. 

ΑΦΜ : ………………………………………………. 

Δ.Ο.Υ. : ………………………………………………. 

Διεύθυνση : ………………………………………………. 

Πόλη : ………………………………………………. 

Τ.Κ. : ………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………. 

Κινητό : ………………………………………………. 

e-mail : ………………………………………………. 

Ημερομηνία: ……./……/2019 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

  Ομάδα 9 Ελαστικών 

Για την προμήθεια – εργασία – υπηρεσία : «Προμήθεια ελαστικών, για την κάλυψη των αναγκών,  
όλων των οχημάτων του Δήμου Ηράκλειας» 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε την κάτωθι οικονομική προσφορά : 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10.6671.04         

ΟΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΗΗ 4533 SKODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 195 / 65 / 15 4   

ΚΗΥ 9094 ΤΟΥΟΤΑ HILUX 4X4 205 / 80/ 16 4   

KHH 4514 FORD RANGER 4X4 245 / 70 / 16 4   

ΚΗΙ 9519 PEUGEOT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 215 / 55 / 17 4   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     

Φ.Π.Α. 
24%  

       

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20.6672.07         

ΟΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 45759 ΣΑΡΩΘΡΟ 9,5 - 17,5 4   

ΚΗΙ 9543 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΤΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 285 / 70/ 19,5 4   

  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΓΕΝΙΚΑ 295 / 80 / 22,5 4   

  ΦΟΡΤΗΓΑ ΓΕΝΙΚΑ 315 / 80 / 22,5 4   
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     ΣΥΝΟΛΟ  

     

Φ.Π.Α. 
24%  

       

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30.6672.08         

ΟΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 

JCB ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ 12,5 / 80 / 18 4   

JCB ΠΙΣΙΝΑ 16,9 - 28 4   

ΓΚΡΕΪΤΕΡ   13 - 00 - 24 6   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     

Φ.Π.Α. 
24%  

       

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35.6672.04         

ΚΗΥ 5256 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 10R / 22,5 4   

KHH 4562 FORD RANGER 4X4 235 / 75 / 15 4   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     

Φ.Π.Α. 
24%  

       

   ΣΥΝΟΛΟ       

   Φ.Π.Α. 24%    

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Τα παραπάνω υλικά θα πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εκπληρώνουν το σκοπό για 

τον οποίο προορίζονται. 

Με εκτίμηση 

 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΚΩΝ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    5  

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΚΩΝ  
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ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 

 
ΜΕ74405  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

 

 

MERCEDES 
ΜΕ74405 ΑΡ. ΠΛ.  AIWDB669000310834193  & 15721 ΑΡ.ΚΙΝ.  364906-10-824722 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 3/10/2003 

τιμή σε € ανά τεμ. χωρίς φπα                                         τιμή σε € 

μπαταρίες  (100a  850aη) 120,00 € 

μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 30,00 € 

φίλτρο  λαδιού 12,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 7,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 58,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 58,00 € 

κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.850,00 € 

σετ συμπλέκτη ( δ.π.ρ) 450,00 € 

τσιμούχα συμπλέκτη 20,00 € 

βολάν 140,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερού 290,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 27,00 € 

δυναμό 350,00 € 

μίζα 350,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού μεγάλη 180,00 € 

μπάρα  τιμονιού μικρή 150,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 27,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 27,00 € 

σετ  ρουλεμάν   μπροστινού  δεξιού και αριστερού   τροχού 160,00 € 

σετ ρουλεμάν   πισινά δεξιού  και αριστερού  τροχού 180,00 € 

τακάκια  εμπρός 55,00 € 

δισκόπλακες εμπρός 45,00 € 

σιαγόνες  πίσω 60,00 € 

ταμπούρα  πίσω 220,00 € 
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λασπωτήρες 15,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης εμπρόσθιος 60,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 60,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης 400,00 € 

φάρος 120,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 30,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 12,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 10,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (24v 21/5w) 50,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 7,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 58,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 58,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 280,00 € 

 

 

ΚΗΙ 9092  ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

MERCEDES ΚΗΙ9092 ΑΡ.ΠΛΑΙΣ. 30940210635268 ΑΡ.ΚΙΝΗΤ. OM314 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 1/8/2003 

τιμή σε € 

μπαταρίες  (120a  850ha) 120,00 € 

φίλτρο  λαδιού 30,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 12,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 10,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 60,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 
60,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.700,00 € 

δίσκος  συμπλέκτη 200,00 € 

πλατό   συμπλέκτη 250,00 € 

ρουλεμάν   συμπλέκτη 50,00 € 

Βολάν 170,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερού 290,00 € 

Άνω   κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 350,00 € 
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μίζα 350,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 180,00 € 

ακροόπαρο  δεξιό 30,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 30,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 15,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 15,00 € 

τακάκια  εμπρός 55,00 € 

δισκόπλακες εμπρός 45,00 € 

σιαγόνες  πίσω 60,00 € 

ταμπούρα  πίσω 220,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης εμπρόσθιος 60,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 

κεντρικός άξονας  μετάδοσης κίνησης 
60,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 20,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 20,00 € 
 

 

 
ΜΕ 82218 ΓΚΡΕΙΤΕΡ 

 

ΓΚΡΕΙΤΕΡ MITSUBISHI ΜΕ82218-ΙΧ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣ. 3GA 

10014 
ΑΡ.ΚΙΝΗΤ. 972684 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  7/3/2005 

τιμή  σε  € 

μπαταρίες (100a 760aη) 110,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 15,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 400,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 290,00 € 

ψυγείο  νερού 290,00 € 
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άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 350,00 € 

μίζα 350,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 200,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (h7 12v 55w) 1,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 1,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 25,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 25,00 € 

λάμες  κεντρικού  μαχαιριού (5/8 13τρ 182mm) 200,00 € 

λάμες μπροστινού μαχαιριού 200,00 € 

ακρολέπιδα  κεντρικού  μαχαιριού 80,00 € 

γλυσιέρα κεντρικού  μαχαιριού 258,00 € 

λαμπάκι οδηγός γλυσιερας κεντρικού  μαχαιριού 95,00 € 

ασφάλεια τράπεζας 60,00 € 

σετ  τσιμούχες  μπουκάλας  κεντρικού  μαχαιριού 60,00 € 

σετ  τσιμούχες  μπουκάλας  ρίπερ  πίσω 60,00 € 

σετ  τσιμούχες  μπουκάλας  μπροστινού μαχαιριού 65,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού )  μπουκάλας  κεντρικού  μαχαιριού 40,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού )  ριπερ  πίσω 35,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού )  μπροστινού μαχαιριού 45,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕ 45768 ΓΚΡΕΙΤΕΡ 

 

KOMATSU ΜΕ45768 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣ.    G5ZA 

12057 
ΑΡ.ΚΙΝ. 26241169 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  3/11/1999 
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τιμή  σε € 

μπαταρίες (100ah 760a) 110,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 15,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 400,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 290,00 € 

ψυγείο  νερού 290,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 350,00 € 

μίζα 350,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 200,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (h7 12v 55w) 1,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 1,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 25,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 25,00 € 

λάμες  κεντρικού  μαχαιριού (5/8 13τρ 182mm) 200,00 € 

ακρολεπιδα  κεντρικού  μαχαιριού 200,00 € 

μπουλόνια (16*63.κονικη βαπτιζόμενη κεφαλή) κομπλέ (μπουλ.παξ.γκρβ)  για  
λάμες  κεντρικού  μαχαιριού 

80,00 € 

ασφάλεια τράπεζας 258,00 € 

σετ  τσιμούχες  μπουκάλας  κεντρικού  μαχαιριού 95,00 € 

σετ  τσιμούχες  μπουκάλας  μπροστινού μαχαιριού 60,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού )  μπουκάλας  κεντρικού  μαχαιριού 60,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού )  ρίπερ  πίσω 60,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού )  μπροστινού μαχαιριού 65,00 € 
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ΑΜ 67556  ΤΡΑΚΤΕΡ 

 

KUBOTA ΑΜ67556 ΑΡ.ΠΛ. 31496 ΑΡ.ΚΙΝ. 7W0009 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  1/1/2008 

τιμή  σε € 

μπαταριά (75αη 760α) 90,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 50,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 50,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 20,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 30,00 € 

δίσκος  συμπλέκτη 30,00 € 

πλατό   συμπλέκτη 200,00 € 

ρουλεμάν   συμπλέκτη 50,00 € 

βολάν 200,00 € 

θερμοστάτης 20,00 € 

ψυγείο  νερού 150,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 15,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 15,00 € 

δυναμό 25,00 € 

μίζα 25,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 30,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 30,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,80 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,80 € 
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λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (24v 21/5w) 1,50 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 20,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 20,00 € 

 

 
 

ΑΜ 64763  ΤΡΑΚΤΕΡ 

 

DEUTZ ΑΜ64763 ΑΡ.ΠΛ. DO1 5354WTM 2083 ΑΡ.ΚΙΝ.  SN 47016 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  1/1/2000 

                                                                                        τιμή  σε  € 

μπαταριά (75αη 760α) 90,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 50,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 50,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 20,00 € 

Ακρόμπαρο  δεξιό 30,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 30,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.800,00 € 

δίσκος  συμπλέκτη 200,00 € 

πλατό   συμπλέκτη 200,00 € 

ρουλεμάν   συμπλέκτη 50,00 € 

βολάν 150,00 € 

θερμοστάτης 15,00 € 

ψυγείο  νερού 280,00 € 

Άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 300,00 € 

μίζα 300,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,80 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,80 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (24v 21/5w) 1,50 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 
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καθρέπτης  δεξιός 20,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 20,00 € 

 

 

 
ΜΕ 45795  ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

KOMATSU ΜΕ45795 ΑΡ.ΠΛ. 93F21482 ΑΡ.ΚΙΝ.  54D 106 7FA ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  17/10/2000 

                                                                                                                   τιμή  σε € 

μπαταριά (120ah 850a) 140,00 € 

φίλτρο  λαδιού 150,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 60,00 € 

φίλτρο  αέρος 60,00 € 

ιμάντας  δυναμό 80,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 50,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 50,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 300,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.000,00 € 

θερμοστάτης 40,00 € 

ψυγείο  νερού 200,00 € 

ψυγείο  υδραυλικού 180,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 150,00 € 

μίζα 150,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 40,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 40,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού άνω 40,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού κάτω 40,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4 εμπρόσθιος 100,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4   οπίσθιος 100,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4 350,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανύψωσης μπροστινού κουβά 70,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  αδειάσματος μπροστινού κουβά 70,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανοίγματος  πούμα 80,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανύψωσης  πούμα 80,00 € 

λάμπες  ποριάς  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 3,00 € 
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λάμπες  ποριάς  πίσω  φαναριών  (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών     (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών   (12v 21/5w) 3,00 € 

μπροστινό  φανάρι  ποριάς 100,00 € 

πίσω φανάρι (πόρτας -στοπ -φλας ) 80,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 30,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 30,00 € 

 
 

 

 
 

ΜΕ 60614 JCB 

 

JCB ΜΕ60614 ΑΡ.ΠΛ.  499849 ΑΡ.ΚΙΝ.  164389H ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  1/6/2001 

                                                                                           τιμή σε € 

μπαταριά (100a 850aη) 120,00 € 

μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 15,00 € 

φίλτρο  λαδιού 60,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 60,00 € 

φίλτρο  αέρος 80,00 € 

σωλήνας  μπεκ πρώτου κυλίνδρου 165,00 € 

σωλήνας  μπεκ δευτέρου κυλίνδρου 38,00 € 

σωλήνας  μπεκ τρίτου κυλίνδρου 165,00 € 

σωλήνας  μπεκ τέταρτου κυλίνδρου 165,00 € 

ιμάντας  δυναμό 60,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 50,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 50,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 400,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.300,00 € 

θερμοστάτης 35,00 € 

ψυγείο  νερού 200,00 € 

ψυγείο  υδραυλικού 200,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 100,00 € 

μίζα 150,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 60,00 € 
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ακρόμπαρο  αριστερό 60,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού άνω 35,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού   τροχού κάτω 35,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4 εμπρόσθιος 130,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4   οπίσθιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4 

130,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανύψωσης μπροστινού κουβά 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανύψωσης μπροστινού 
κουβά 

30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  αδειάσματος μπροστινού κουβά 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  αδειάσματος μπροστινού 
κουβά 

30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανοίγματος  πούμα 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανοίγματος  πουμας 30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανύψωσης  πουμας 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανύψωσης  πουμας 30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  μπαστουνιού πουμας 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  μπαστουνιού πουμας 30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  κίνησης ( δεξιά- αριστερά ) πουμας 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  κίνησης  ( δεξιά-αριστερά ) 
πουμας 

30,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 1,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών  (12v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών     (12v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών   (12v 21/5w) 1,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 25,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 30,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 30,00 € 

 

 

 

 

 

ΜΕ 59905 ΣΚΑΠΤΙΚΟ 

 

JCB ΜΕ59905 ΑΡ.ΠΛ. SLP3CXSYSYE0491460 ΑΡ.ΚΙΝ.  AK50640U087640G ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 11/5/2000 

                                                                                             τιμή σε € 
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μπαταριά (100a 850aη) 120,00 € 

μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 15,00 € 

φίλτρο  λαδιού 60,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 60,00 € 

φίλτρο  αέρος 80,00 € 

σωλήνας  μπεκ πρώτου κυλίνδρου 165,00 € 

σωλήνας  μπεκ δευτέρου κυλίνδρου 38,00 € 

σωλήνας  μπεκ τρίτου κυλίνδρου 165,00 € 

σωλήνας  μπεκ τέταρτου κυλίνδρου 165,00 € 

ιμάντας  δυναμό 60,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 50,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 50,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 400,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.300,00 € 

θερμοστάτης 35,00 € 

φούσκα θερμοκρασίας ( στον θερμοστάτη ) 25,00 € 

φούσκα θερμοκρασίας ( στην κεφαλή ) 25,00 € 

ψυγείο  νερού 200,00 € 

ψυγείο  υδραυλικού 500,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 100,00 € 

μίζα 150,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 60,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 60,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού άνω 35,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού   τροχού κάτω 35,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4 εμπρόσθιος 130,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4   οπίσθιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης  4*4 

130,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανύψωσης μπροστινού κουβά 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανύψωσης μπροστινού κουβά 70,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  αδειάσματος μπροστινού κουβά 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  αδειάσματος μπροστινού κουβά 30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανοίγματος  πούμα 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανοίγματος  πουμας 30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  ανύψωσης  πουμας 70,00 € 
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μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανύψωσης  πουμας 30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  μπαστουνιού πουμας 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  μπαστουνιού πουμας 30,00 € 

σετ  τσιμούχες μπουκάλας  κίνησης ( δεξιά-αριστερά ) πουμας 70,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  κίνησης  ( δεξιά-αριστερά ) 
πουμας 

30,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 1,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών  (12v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών     (12v 21/5w) 1,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών   (12v 21/5w) 1,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 30,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 30,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 30,00 € 

 

 

 

ΜΕ 45759 ΣΑΡΩΘΡΟ 

 

IVECO ΜΕ45759 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ.   D0002248917  &            

31429 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.                                  FIAT   PERKINS 100E18   

CM50186*0998665D* 
ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  7/7/1999 

τιμή σε € 

μπαταρίες (120α ) 140,00 € 

μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 30,00 € 

φίλτρο  λαδιού μηχανήματος 60,00€ 

φίλτρο  λαδιού φίλτρο  οχήματος 60,00€ 

φίλτρο  πετρελαίου μηχανήματος 80,00€ 

φίλτρο  πετρελαίου οχήματος 60,00€ 

φίλτρο  αέρος εξωτερικό μηχανήματος 50,00€ 

φίλτρο  αέρος εσωτερικό μηχανήματος 50,00€ 

φίλτρο  αέρος εξωτερικό οχήματος 50,00€ 

φίλτρο  αέρος εσωτερικό οχήματος 50,00€ 

φίλτρο  ξηραντήρα 50,00€ 

φίλτρο  υδραυλικού 70,00ε 

ιμάντας  δυναμό οχήματος 25,00 € 

ιμάντας  δυναμό μηχανήματος 18,00 € 
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ιμάντας αντλίας ψεκασμού νερού μηχανήματος 12,00 € 

ιμάντας περιστροφής τουρμπίνας αναρρόφησης μηχανήματος 28,00 € 

αντλία ψεκασμού νερού μηχανήματος 1.500,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.900,00 € 

σετ  συμπλέκτη (δ.π.ρ) 500,00 € 

τσιμούχα βολάν 20,00 € 

βολάν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

φούσκα θερμοκρασίας 55,00 € 

ψυγείο  νερού 450,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 350,00 € 

μίζα 350,00 € 

κομφλερ αέρος 400,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 190,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 34,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 34,00 € 

ρουλεμάν   μπροστά  τροχού 190,00 € 

ρουλεμάν   πίσω  τροχού 190,00 € 

τακάκια  εμπρός 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρός 105,00 € 

σιαγόνες  πίσω 80,00 € 

ταμπούρα  πίσω 110,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης 500,00 € 

φάρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 1,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (12v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 90,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 30,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 30,00 € 

σκούπα κεντρική ( μεσαία ) δακτύλιος 6,00 € 
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σκούπα  πλαϊνή 165,00 € 

μπουκάλα ανοίγματος πλαϊνής  σκούπας 350,00 € 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) ανοίγματος πλαϊνής  σκούπας 30,00€ 

σετ επισκευής μπουκάλας ανοίγματος πλαϊνής  σκούπας 180,00 € 

μπουκάλα ανοίγματος κεντρικής  σκούπας 300,00€ 

σετ επισκευής μπουκάλας ανοίγματος κεντρικής  σκούπας 30,00€ 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) κεντρικής  σκούπας 30,00€ 

λάστιχο αναρρόφησης 20,00€ 

ρόδα δεξιά ( χοάνη αναρρόφησης ) 100,00€ 

ρόδα αριστερή ( χοάνη αναρρόφησης ) 100,00€ 

φτερωτή αναρρόφησης 500,00€ 

λασπωτήρες 10,00 € 

 

 

 

 

 

 

ΜΕ 92779 ΣΑΡΩΘΡΟ 

 

MERCEDES ΜΕ92779 ΑΡ.ΠΛ.  WDB67409025748236 & 93110094 
ΑΡ.ΚΙΝ.                       OM366VII & 

OM364 
ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 

1994 

τιμή σε € 

μπαταρίες (100a 850aη) 120,00€ 

μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 30,00€ 

φίλτρο  λαδιού μηχανήματος 20,00€ 

φίλτρο  λαδιού οχήματος 12,00€ 

φίλτρο  πετρελαίου μηχανήματος 20,00€ 

φίλτρο  πετρελαίου οχήματος 10,00€ 

φίλτρο  αέρος εξωτερικό μηχανήματος 30,00€ 

φίλτρο  αέρος εσωτερικό μηχανήματος 20,00€ 

φίλτρο  αέρος εξωτερικό οχήματος 20,00€ 

φίλτρο  αέρος εσωτερικό οχήματος 30,00€ 

φίλτρο  ξηραντήρα 35,00€ 

ιμάντας  δυναμό μηχανήματος 18,00 € 

ιμάντας  δυναμό οχήματος 22,00 € 

ιμάντας περιστροφής τουρμπίνας αναρρόφησης 28,00 € 
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ιμάντας αντλίας ψεκασμού νερού μηχανήματος 12,00 € 

αντλία ψεκασμού νερού μηχανήματος 1.200,00 € 

μιζαντλία  υδραυλικού  συστήματος 400,00 € 

σετ  συμπλέκτη (δ.π.ρ) 650,00 € 

τσιμούχα βολάν 20,00 € 

βολάν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

φούσκα θερμοκρασίας 48,00 € 

ψυγείο  νερού 380,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 40,00 € 

δυναμό 350,00 € 

μίζα 350,00 € 

κομφλερ αέρος 480,00 € 

μπάρα τιμονιού μεγάλη  ( κεντρική ) 220,00 € 

μπάρα τιμονιού μικρή 150,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 24,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 24,00 € 

ρουλεμάν   μπροστά  τροχού 160,00 € 

ρουλεμάν   πίσω  τροχού 190,00 € 

τακάκια  εμπρός 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρός 65,00 € 

σιαγόνες  πίσω 80,00 € 

ταμπούρα  πίσω 220,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης 450,00 € 

λασπωτήρες 10,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 0,60 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 0,60 € 

καθρέπτης  δεξιός 30,00€ 

καθρέπτης  αριστερός 30,00€ 

σκούπα κεντρική 180,00€ 
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σκούπα  πλαϊνή 190,00 € 

μπουκάλα ανοίγματος πλαϊνής  σκούπας 350,00€ 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανοίγματος πλαϊνής  σκούπας 25,00€ 

μπουκάλα ανοίγματος κεντρικής  σκούπας 200,00€ 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  ανοίγματος κεντρικής  σκούπας 45,00€ 

μαρκούτσι ( κολάρο πιέσεως λαδιού ) μπουκάλας  αδειάσματος κάδου 45,00€ 

λάστιχο αναρρόφησης 120,00€ 

ρόδα δεξιά ( χοάνη αναρρόφησης ) 100,00€ 

ρόδα αριστερή ( χοάνη αναρρόφησης ) 100,00€ 

φτερωτή αναρρόφησης 500,00€ 

χοάνη  αναρρόφησης 600,00€ 

μπεκ ψεκασμού νερού 15,00€ 

 

 

 

 

 

ΜΕ 136191 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

 

IVECO ΜΕ 136191 ΑΡ.ΠΛ. ZCFA61MJ702636942 ΑΡ.ΚΙΝ. F4AFF611F ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 06/07/2018 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 14,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 16,00 € 

φίλτρο  αέρος 55,00 € 

ιμάντας  δυναμό 30,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 62,00 € 

φίλτρο  ξηραντήρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 2.100,00 € 

σετ   συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 1.050,00 € 

βολάν 180,00 € 

θερμοστάτης 40,00 € 

ψυγείο  νερού 610,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 550,00 € 
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άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 45,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 35,00 € 

δυναμό 350,00 € 

μίζα 450,00 € 

κομφλερ αέρος 420,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 240,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 34,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 34,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 180,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 180,00 € 

τακάκια  εμπρός 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 105,00 € 

τακακια  πίσω 80,00 € 

δισκοπλακες  πίσω 105,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 70,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 450,00 € 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινο  φανάρι  πορείας 220,00€ 

πίσω φανάρι (ποριας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 220,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 220,00 € 

μοναδα ad blue 200,00€ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ΚΗΥ 5256 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

 

MERCEDES ΚΗΥ5256 ΑΡ.ΠΛ.  WDB65143415492684 ΑΡ.ΚΙΝ.  OM441 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 05/07/1999 
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τιμή σε € 

μπαταρίες (120ah  850a) 140,00 € 

φίλτρο  λαδιού 12,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 48,00 € 

ιμάντας  δυναμου 10,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 20,00 € 

φίλτρο  ξεραντιρα 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 
280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.200,00 € 

 
 

σετ  συμπλέκτη  ( δ.π.ρ. ) 750,00 € 

βολαν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερου 580,00 € 

άνω  κολαρο  ψυγείου  νερου 25,00 € 

κατω  κολαρο  ψυγείου  νερου 25,00 € 

δυναμος 280,00 € 

μιζα 250,00 € 

κομφλερ αέρος 220,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 180,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 28,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 28,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 140,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 160,00 € 

τακακια  εμπρως 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 100,00 € 

σιαγωνες  πίσω 80,00 € 

ταμπουρα  πίσω 100,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 70,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 500,00 € 

φαρος 28,00 € 
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λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 40 

καθρέπτης  δεξιός 45,00 € 

καθρέπτης αριστερός 45,00 € 

 

 

 

 

ΚΗΥ 9056 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

 

MERCEDES ΚΗΥ9056 ΑΡ.ΠΛ. WDB9525030IK467190 ΑΡ.ΚΙΝ. OM906LA ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 27/2/2002 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a  850aη) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 14,00 € 

φίλτρο  αέρος 65,00 € 

ιμάντας  δυναμό 28,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 20,00 € 

φίλτρο  ξηραντήρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 80,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 80,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 290,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 2.100,00 € 

σετ   συμπλέκτη  ( δ.π.ρ.) 700,00 € 

βολάν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερού 490,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 650,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 280,00 € 

μίζα 320,00 € 

κομφλερ αέρος 450,00 € 
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κεντρική  μπάρα  τιμονιού 200,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 25,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 25,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 140,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 190,00 € 

τακάκια  εμπρός 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρός 100,00 € 

σιαγόνες  πίσω 80,00 € 

ταμπουρά  πίσω 95,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  εμπρόσθιος 80,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 80,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης 600,00 € 

φάρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00€ 

πίσω φανάρι (ποριάς -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 30,00€ 

καθρέπτης  αριστερός 30,00€ 

ΚΗΥ 5156 ΑΠΡΡ/ΦΟΡΟ 

 

MERCEDES ΚΗΥ5156 ΑΡ.ΠΛ. WDB65541813421564 ΑΡ.ΚΙΝ. 44290610489905 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 9/6/1995 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a  850aη) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 18,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 70,00 € 

ιμάντας  δυναμό 10,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 20,00 € 

φίλτρο  ξηραντήρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 700,00 € 

σετ  συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 750,00 € 
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βολάν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερού 580,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 600,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 280,00 € 

μίζα 220,00 € 

κομφλερ αέρος 220,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 190,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 27,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 27,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 140,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 190,00 € 

τακάκια  εμπρός 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρός 100,00 € 

σιαγόνες  πίσω 80,00 € 

ταμπουρά  πίσω 100,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης 500,00 € 

φάρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00€ 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 45,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 45,00 € 

 

ΚΗΥ 9090 ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

MERCEDES ΚΗΥ9090 ΑΡ.ΠΛ. WDB652163IK123645 ΑΡ.ΚΙΝ. OM441 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 9/7/2003 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a  850aη) 220,00 € 
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φίλτρο  λαδιού 18,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 70,00 € 

ιμάντας  δυναμό 10,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 20,00 € 

φίλτρο  ξηραντήρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 700,00 € 

σετ   συμπλέκτη  ( δ.π.ρ.) 750,00 € 

βολάν 160,00 € 

Θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερού 580,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 600,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 280,00 € 

μίζα 220,00 € 

κομφλερ αέρος 220,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 190,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 27,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 27,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 140,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 190,00 € 

σιαγόνες  εμπρός 100,00 € 

ταμπούρα εμπρός 100,00 € 

σιαγόνες  πίσω 80,00 € 

ταμπούρα  πίσω 100,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης 500,00 € 

φάρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00€ 
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πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 45,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 45,00 € 

 

 

 

ΚΗΙ 5704 ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

MERCEDES ΚΗΙ5704 ΑΡ.ΠΛ. WDB652003IK164314 ΑΡ.ΚΙΝ. OM441 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 30/12/2003 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a  850aη) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 18,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 70,00 € 

ιμάντας  δυναμό 10,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 20,00 € 

φίλτρο  ξηραντήρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 700,00 € 

σετ   συμπλέκτη  ( δ.π.ρ.) 750,00 € 

βολάν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερού 580,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 600,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 280,00 € 

μίζα 220,00 € 

κομπλέ αέρος 220,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 190,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 27,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 27,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 140,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 190,00 € 

σιαγόνες  εμπρός 100,00 € 
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ταμπούρα εμπρός 100,00 € 

σιαγόνες  πίσω 80,00 € 

ταμπούρα  πίσω 100,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης  εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης 500,00 € 

φάρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00€ 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 45,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 45,00 € 

 

 

ΚΗΥ 5157 ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

MERCEDES ΚΗΥ5157 ΑΡ.ΠΛ. WDB65501525429515 ΑΡ.ΚΙΝ. 44290620494854 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 13/7/1995 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a  850aη) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 18,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 70,00 € 

ιμάντας  δυναμου 10,00 € 

φίλτρο  υδραυλικου 20,00 € 

φίλτρο  ξεραντηρα 20,00 € 

σταυρος  κεντρικου  υδραυλικου  συστηματος εμπροσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου  υδραυλικου  συστηματος οπισθιος 70,00 € 

κεντρικος  υδραυλικου  συστηματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 700,00 € 

σετ   συμπλέκτη  ( δ.π.ρ.) 750,00 € 

βολαν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερου 580,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 600,00 € 

άνω  κολαρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 
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κατω  κολαρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 

δυναμος 280,00 € 

μιζα 220,00 € 

κομφλερ αέρος 220,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 190,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 27,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 27,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 140,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 190,00 € 

σιαγωνες  εμπρως 100,00 € 

ταμπουρα εμπρως 100,00 € 

σιαγωνες  πίσω 80,00 € 

ταμπουρα  πίσω 100,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 70,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 500,00 € 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00€ 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 45,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 45,00 € 

 

 

ΚΗΥ 3066 ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

MERCEDES ΚΗΥ3066 ΑΡ.ΠΛ. 61702315331337 ΑΡ.ΚΙΝ. OM421 421905 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 23/3/1993 

τιμή σε € 

μπαταρίες  (120a  850aη) 140,00 € 

μακτρα υαλοκαθαριστηρων 30,00 € 

φίλτρο  λαδιού 12,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

ιμάντας  δυναμου 7,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 58,00 € 





 

Σελίδα 96 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 58,00 € 

κεντρικου  υδραυλικού  συστηματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.850,00 € 

σετ συμπλεκτη ( δ.π.ρ) 450,00 € 

τσιμουχα συμπλεκτη 20,00 € 

βολαν 140,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερου 290,00 € 

άνω  κολαρο  ψυγείου  νερου 25,00 € 

κατω  κολαρο  ψυγείου  νερου 27,00 € 

δυναμος 350,00 € 

μιζα 350,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου μεγαλη 180,00 € 

μπαρα  τιμονιου μικρη 150,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 27,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 27,00 € 

σετ  ρουλεμαν   μπροστινού δεξιου και αριστερόυ  τροχου 160,00 € 

σετ ρουλεμαν   πισινου δεξιου και αριστερόυ τροχου 180,00 € 

σιαγωνες  εμπρως 55,00 € 

ταμπουρα εμπρως 45,00 € 

σιαγωνες  πίσω 60,00 € 

ταμπουρα  πίσω 220,00 € 

λασπωτηρες 15,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης εμπροσθιος 60,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 60,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 400,00 € 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0.60 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (24v 21/5w) 0.60 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 20,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 20,00 € 





 

Σελίδα 97 

ΚΗΥ 5271 ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

IVECO ΚΗΥ5271 ΑΡ.ΠΛ. WUMB1VMT00C064172 ΑΡ.ΚΙΝ. 846041C ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 14/3/2000 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a ) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 12,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 14,00 € 

φίλτρο  αέρος 50,00 € 

ιμάντας  δυναμου 28,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 60,00 € 

φίλτρο  ξεραντιρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 70,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 270,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 2.050,00 € 

σετ  συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 1.000,00 € 

βολαν 170,00 € 

θερμοστάτης 

ψυγείο καλοριφερ 
35,00 € 

ψυγείο  νερου 600,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 530,00 € 

άνω  κολαρο  ψυγείου  νερου 40,00 € 

κατω  κολαρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 

δυναμος 350,00 € 

μιζα 450,00 € 

κομφλερ αέρος 410,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 220,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 30,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 30,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 180,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 180,00 € 

τακακια  εμπρως 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 105,00 € 

σιαγωνες  πίσω 80,00 € 

ταμπουρα  πίσω 100,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 60,00 € 





 

Σελίδα 98 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 60,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 430,00 € 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60€ 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00€ 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 190,00€ 

καθρέπτης  αριστερός 190,00€ 
 

 
 

 

ΚΗΗ 4567ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

 

IVECO KHH4567 ΑΡ.ΠΛ. WJME2NPS40C228943 ΑΡ.ΚΙΝ. F2BE3681A*S ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 05/02/2016 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a ) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 14,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 16,00 € 

φίλτρο  αέρος 55,00 € 

φίλτρο  α/c 45,00€ 

ιμάντας  a/c 45,00€ 

ιμάντας  δυναμου 30,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 62,00 € 

φίλτρο  ξεραντιρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου  υδραυλικού  συστηματος     οπισθιος 70,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 2.100,00 € 

σετ  συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 1.050,00 € 

βολαν 180,00 € 

θερμοστάτης 40,00 € 

ψυγείο  νερου 610,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 550,00 € 





 

Σελίδα 99 

άνω  κολαρο  ψυγείου  νερου 45,00 € 

κατω  κολαρο  ψυγείου  νερου 35,00 € 

δυναμο 350,00 € 

μιζα 450,00 € 

κομφλερ αέρος 420,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 240,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 34,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 34,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 180,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 180,00 € 

τακακια  εμπρως 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 105,00 € 

τακακια   πίσω 80,00 € 

δισκοπλακες  πίσω 105,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης       οπισθιος 70,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 450,00 € 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,0€ 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 220,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 220,00 € 

μοναδα ad blue 200,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΗΗ4512 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

 

IVECO ΚΗΗ4512 ΑΡ.ΠΛ. ZCFAIVM0302550626 ΑΡ.ΚΙΝ. F4AE3681E ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 24/11/2009 





 

Σελίδα 100 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a ) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 14,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 16,00 € 

φίλτρο  αέρος 55,00 € 

φίλτρο  α/c 45,00€ 

ιμάντας  a/c 45,00€ 

ιμάντας  δυναμου 30,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 62,00 € 

φίλτρο  ξεραντιρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου  υδραυλικού  συστηματος     οπισθιος 70,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 280,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 2.100,00 € 

σετ  συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 1.050,00 € 

βολαν 180,00 € 

θερμοστάτης 40,00 € 

ψυγείο  νερου 610,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 550,00 € 

άνω  κολαρο  ψυγείου  νερου 45,00 € 

κατω  κολαρο  ψυγείου  νερου 35,00 € 

δυναμο 350,00 € 

μιζα 450,00 € 

κομφλερ αέρος 420,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 240,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 34,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 34,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 180,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 180,00 € 

τακακια  εμπρως 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 105,00 € 

τακακια   πίσω 80,00 € 

δισκοπλακες  πίσω 105,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης       οπισθιος 70,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 450,00 € 





 

Σελίδα 101 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00€ 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 220,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 220,00 € 

μοναδα ad blue 400,00€ 

 

 

 

 

 

ΚΗΗ 4511 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

 

MERCEDS ΑΡ.ΠΛ. ΚΗΗ4511 WDB9505031L452196 ΑΡ.ΚΙΝ. OM 906 LA ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 24/11/2009 

τιμή σε € 

μπαταρίες (180a  850aη) 220,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 14,00 € 

φίλτρο  αέρος 65,00 € 

ιμάντας  δυναμου 28,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 20,00 € 

φίλτρο  ξεραντιρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 80,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος οπίσθιος 80,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 290,00 € 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 2.100,00 € 

σετ   συμπλέκτη  ( δ.π.ρ.) 700,00 € 

βολαν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερου 490,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 650,00 € 

άνω  κολαρο  ψυγείου  νερου 25,00 € 

κατω  κολαρο  ψυγείου  νερου 25,00 € 





 

Σελίδα 102 

δυναμος 280,00 € 

μιζα 320,00 € 

κομφλερ αέρος 450,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 200,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 25,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 25,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 140,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 190,00 € 

τακακια  εμπρος 100,00 € 

δισκοπλακες εμπρος 100,00 € 

σιαγωνες  πίσω 80,00 € 

ταμπουρα  πίσω 95,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 80,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 80,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 600,00 € 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορειας 80,00 € 

πίσω φανάρι (ποριας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 20,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 20,00 € 

 

 

 

ΜΕ 108843 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

UNIMOC ΜΕ108843 ΑΡ.ΠΛ. WDB4050501 ΑΡ.ΚΙΝ. 90D91500786198 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 15/5/2009 

τιμή σε € 

μπαταρίες (120ah  850a) 140,00 € 

φίλτρο  λαδιού 14,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 14,00 € 

φίλτρο  αέρος 55,00 € 

φίλτρο  α/c 12,00 € 

ιμάντας  a/c 25,00 € 





 

Σελίδα 103 

ιμάντας  δυναμου 10,00 € 

φίλτρο  υδραυλικού 20,00 € 

φίλτρο  ξεραντιρα 20,00 € 

σταυρός  κεντρικού  υδραυλικού  συστήματος εμπρόσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου  υδραυλικού  συστηματος     οπισθιος 450,00 € 

κεντρικός  υδραυλικού  συστήματος 200,00€ 

αντλία  υδραυλικού  συστήματος 1.900,00 € 

σετ  συμπλέκτη  ( δ.π.ρ.) 650,00 € 

βολαν 160,00 € 

θερμοστάτης 14,00 € 

ψυγείο  νερου 350,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 480,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερου 35,00 € 

κατω  κολάρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 

δυναμος 280,00 € 

μιζα 320,00 € 

κομφλερ αέρος 450,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 190,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 24,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 24,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 180,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 180,00 € 

τακακια  εμπρως 90,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 80,00 € 

τακακια   πίσω 90,00 € 

δισκοπλακες  πίσω 80,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης  εμπροσθιος 70,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης       οπισθιος 70,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 450,00 € 

φαρος 28,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 24v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (24v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (24v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 80,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 20,00 € 





 

Σελίδα 104 

καθρέπτης  αριστερός 20,00 € 

μοναδα ad blue 350,00 € 

 

 

 
ΚΗΗ4562  4Χ4 

 

FORD ΚΗΗ4562 ΑΡ.ΠΛ. WF0LMFE107W679063 ΑΡ.ΚΙΝ. WL ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 26/05/2008 

τιμή σε € 

μπαταρια (100a 760aη) 120,00 € 

φίλτρο  λαδιού 30,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 50,00 € 

φίλτρο  αέρος 40,00 € 

φίλτρο  α/c 

σετ ιμάντας χρονισμου 
40,00 € 

ιμάντας  a/c 50,00 € 

ιμάντας  δυναμου 50,00 € 

σετ  συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 300,00 € 

βολαν 200,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  νερου 150,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 160,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 

κατω  κολάρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 

δυναμος 100,00 € 

μιζα 100,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 130,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 60,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 60,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 40,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 40,00 € 

τακακια  εμπρως 50,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 120,00 € 

σιαγωνες   πίσω 80,00 € 

ταμπουρα  πίσω 120,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης εμπροσθιος 38,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 38,00 € 
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κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 200,00 € 

φαρος 100,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 3,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (12v 21/5w) 3,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 120,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 40,00 € 

 
 

καθρέπτης  αριστερός 40,00 € 

 

 

 

 

ΚΗΗ 4514  4Χ4 

 

FORD ΚΗΗ4514 ΑΡ.ΠΛ. WFOUMFE109W831280 ΑΡ.ΚΙΝ. WL ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 22/1/2010 

τιμή σε € 

μπαταρια (100ah 760a) 120,00 € 

φίλτρο  λαδιού 30,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 50,00 € 

φίλτρο  αέρος 40,00 € 

φίλτρο  α/c 

σετ ιμάντας χρονισμου 
40,00 € 

ιμάντας  a/c 50,00 € 

ιμάντας  δυναμου 50,00 € 

σετ  συμπλέκτη (δ.π.ρ.) 300,00 € 

βολαν 200,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  νερου 150,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 160,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 

κατω  κολάρο  ψυγείου  νερου 30,00 € 

δυναμος 100,00 € 

μιζα 100,00 € 

κεντρικη  μπαρα  τιμονιου 130,00 € 
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ακρόμπαρο  δεξιό 60,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 60,00 € 

ρουλεμαν   μπροστινού  τροχου 40,00 € 

ρουλεμαν   πισινου  τροχου 40,00 € 

τακακια  εμπρως 50,00 € 

δισκοπλακες εμπρως 120,00 € 

σιαγωνες   πίσω 80,00 € 

ταμπουρα  πίσω 120,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης εμπροσθιος 38,00 € 

σταυρος  κεντρικου αξονα  μεταδοσης κινησης οπισθιος 38,00 € 

κεντρικος αξονα  μεταδοσης κινησης 200,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 3,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (12v 21/5w) 3,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 120,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 40,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 40,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΗΥ 9094  4Χ4 

 

TOYOTA HILUX ΚΗΥ9094 ΑΡ.ΠΛ.  UFWS726900008331 ΑΡ.ΚΙΝ. 2KD ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 21/8/2003 

τιμή σε € 

μπαταριά (100a 760aη) 120,00 € 

φίλτρο  λαδιού 30,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 50,00 € 

φίλτρο  αέρος 40,00 € 

φίλτρο  α/c 40,00 € 

ιμάντας  a/c 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 50,00 € 
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σετ  συμπλέκτη  ( δ.π.ρ.) 300,00 € 

βολάν 200,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  νερού 150,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 160,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 30,00 € 

δυναμό 100,00 € 

μίζα 100,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 130,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 60,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 60,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 40,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 40,00 € 

τακάκια  εμπρός 70,00 € 

δισκοπλακες εμπρός 90,00 € 

σιαγόνες   πίσω 80,00 € 

ταμπούρα  πίσω 120,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης εμπρόσθιος 50,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 50,00 € 

κεντρικός άξονα  μετάδοσης κίνησης 200,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 3,00 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (12v 21/5w) 3,00 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (12v 21/5w) 3,00 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 120,00€ 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 55,00€ 

καθρέπτης  δεξιός 40,00€ 

καθρέπτης  αριστερός 40,00€ 

 

 

 
 

 

 

ΚΗΙ 9519 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
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PEUGEOT ΚΗΙ9519 ΑΡ.ΠΛ.  VF36DRFJC21613379 ΑΡ.ΚΙΝ.  RFU ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  25/6/2007 

τιμή σε € 

μπαταριά (75a 760aη) 90,00 € 

αντλία  βενζίνης 130,00 € 

μπουζί 20,00 € 

φίλτρο  λαδιού 13,00 € 

φίλτρο  βενζίνης 32,00 € 

φίλτρο  αέρος 18,00 € 

φίλτρο  α/c 22,00 € 

ιμάντας  a/c 25,00 € 

ιμάντας  δυναμό 120,00 € 

σετ συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 200,00 € 

βολάν 200,00 € 

θερμοστάτης 150,00 € 

ψυγείο  νερού 30,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 120,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 25,00 € 

μίζα 100,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 100,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 60,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 60,00 € 

 
25,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 25,00 € 

τακάκια  εμπρός 30,00 € 

δισκοπλακες εμπρός 80,00 € 

τακάκια   πίσω 45,00 € 

δισκοπλακες  πίσω 80,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 0,80 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 0,80 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (12v 21/5w) 0,90 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (12v 21/5w) 0,80 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 120,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 75,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 90,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 90,00 € 
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ΚΗΗ 4533 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

OCTAVIA SCODA ΚΗΗ4533 ΑΡ.ΠΛ.  TMBCUZIZXB2120334 ΑΡ.ΚΙΝ.  CAX ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  20/6/2011 

τιμή σε € 

μπαταριά (75a 760aη) 90,00 € 

αντλία  βενζίνης 130,00 € 

μπουζί 20,00 € 

φίλτρο  λαδιού 13,00 € 

φίλτρο  βενζίνης 32,00 € 

φίλτρο  αέρος 18,00 € 

φίλτρο  α/c 22,00 € 

ιμάντας  a/c 25,00 € 

σετ καδένα χρονισμού 120,00 € 

ιμάντας  δυναμό 20,00 € 

σετ  συμπλέκτη (δπρ) 200,00 € 

βολάν 150,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  νερού 120,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 100,00 € 

μίζα 100,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 60,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 60,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 25,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 25,00 € 

τακάκια  εμπρός 30,00 € 

δισκόπλακες εμπρώς 80,00 € 

τακάκια   πίσω 45,00 € 

δισκόπλακες  πίσω 80,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 0,80 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 0,80 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (12v 21/5w) 0,90 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (12v 21/5w) 0,80 € 
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μπροστινό  φανάρι  πορείας 120,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 75,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 100,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 100,00 € 

 
ΚΗΥ 5216 ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 

 

MAZDA ΚΗΥ5216 ΑΡ.ΠΛ.  UMZUFBUE200719915 ΑΡ.ΚΙΝ.  G6 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.  16/2/1999 

τιμή σε € 

μπουζί 4,50 € 

αντλία  βενζίνης 150,00 € 

μπαταριά (75a 760aη) 90,00 € 

φίλτρο  λαδιού 8,00 € 

φίλτρο  βενζίνης 10,00 € 

φίλτρο  αέρος 10,00 € 

φίλτρο  α/c 35,00 € 

ιμάντας  a/c 80,00 € 

ιμάντας  δυναμό 50,00 € 

σετ  συμπλέκτη ( δ.π.ρ.) 250,00 € 

βολάν 180,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  νερού 150,00 € 

άνω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 90,00 € 

μίζα 80,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 50,00 € 

ακροόπαρο  αριστερό 50,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 30,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 30,00 € 

τακάκια  εμπρός 40,00 € 

δισκόπλακες εμπρός 60,00 € 

τακάκια   πίσω 50,00 € 

δισκοπλακες  πίσω 60,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 0,80 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 0,90 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (12v 21/5w) 0,80 € 
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λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών (12v 21/5w) 0,90 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 120,00 € 

πίσω φανάρι  (πορείας -στοπ -φλας ) 80,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 35,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 35,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΗΗ 4584 ΙΧΦ. 

 

FORD ΚΗΗ4584 ΑΡ.ΠΛ. WFOLMBE106W630285 ΑΡ.ΚΙΝ. N1 ΑΡ.1ΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 02/05/2007 

τιμή σε € 

μπαταριά (75a ) 90,00 € 

μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 30,00 € 

φίλτρο  λαδιού 12,00 € 

φίλτρο  πετρελαίου 18,00 € 

φίλτρο  αέρος 32,00 € 

φίλτρο  α/c 25,00 € 

ιμάντας  a/c 50,00 € 

ιμάντας  δυναμό 45,00 € 

σετ ιμάντα χρονισμού 150,00 € 

σετ  συμπλέκτη (δπρ) 200,00 € 

βολάν 180,00 € 

θερμοστάτης 30,00 € 

ψυγείο  νερού 150,00 € 

ψυγείο  ιντερκουλερ 130,00 € 

Άνω   κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 
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κάτω  κολάρο  ψυγείου  νερού 25,00 € 

δυναμό 100,00 € 

μίζα 100,00 € 

κεντρική  μπάρα  τιμονιού 150,00 € 

ακρόμπαρο  δεξιό 70,00 € 

ακρόμπαρο  αριστερό 70,00 € 

ρουλεμάν   μπροστινού  τροχού 35,00 € 

ρουλεμάν   πισινού  τροχού 40,00 € 

τακάκια  εμπρός 55,00 € 

δισκοπλακες εμπρός 80,00 € 

σιαγόνες   πίσω 70,00 € 

ταμπούρα  πίσω 100,00 € 

σταυρος  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης εμπρόσθιος 38,00 € 

σταυρός  κεντρικού άξονα  μετάδοσης κίνησης οπίσθιος 38,00 € 

κεντρικός άξονας  μετάδοσης κίνησης 30,00 € 

λασπωτήρες 15,00 € 

λάμπες  πορείας  μπροστινών  φαναριών (η7 12v 55w) 2,50 € 

λάμπες  πορείας  πίσω  φαναριών (12v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  στοπ  πίσω  φαναριών    (12v 21/5w) 0,60 € 

λάμπες  φλας  πίσω    φαναριών  (12v 21/5w) 0,60 € 

μπροστινό  φανάρι  πορείας 150,00 € 

πίσω φανάρι (πορείας -στοπ -φλας ) 90,00 € 

καθρέπτης  δεξιός 45,00 € 

καθρέπτης  αριστερός 45,00 € 
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ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ  ΠΑΡΚΑ 

 

HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT  171 

τιμή σε € 

μπουζί 3,00 € 

μπαταριά 60,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  βενζίνης 20,00 € 

ιμάντας  μετάδοσης  κίνησης 65,00 € 

Μαχαίρια σετ 80,00 € 

 

 

 

 

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ ΓΙΑ  ΠΑΡΚΑ   TEM. 2 

 

HUSQVARNA ΤΥΠΟΣ CT  154 

τιμή σε € 

μπουζί 3,00 € 

μπαταριά 60,00 € 

φίλτρο  λαδιού 15,00 € 

φίλτρο  βενζίνης 20,00 € 

ιμάντας  μετάδοσης  κίνησης 65,00 € 

 

Μαχαίρια σετ 
80,00 € 

 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ      ΤΕΜ. 8 

HUSQVARNA  545RX 

τιμή σε € 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 15,00 € 

σετ επισκευής  (φλάντζες κύλινδρος πιστόνι) 280,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομιζας  3mm 5,00 € 

κορδόνι κεφαλή μεσηνέζας   3mm 15,00 € 

κεφαλή κορδονιού μεσηνέζας 25,00 € 





 

Σελίδα 114 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ      ΤΕΜ. 2 

 

STILL ES 460 

ΤΙΜΉ ΣΕ € 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 15,00 € 

σετ επισκευής  (φλάντζες κύλινδρος πιστόνι) 280,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομιζας  3mm 5,00 € 

κορδόνι κεφαλή μεσηνέζας   3mm 15,00 € 

 

 

 

 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ     ΤΕΜ. 3 

HUSQVARNA 343R 

τιμή σε € 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 15,00 € 

σετ επισκευής  (φλάντζες κύλινδρος πιστόνι) 280,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομιζας  3mm 5,00 € 

κορδόνι κεφαλή μεσηνέζας   3mm 15,00 € 

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΕΣ  ΤΕΜ. 1 

BELLE A  FS 350 

Τιμή σε € 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 20,00 € 

χειρομιζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομίζας  3mm 5,00 € 
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ΣΠΡΟΧΤΑ  ΤΕΜ. 3 

BRIGGS - STRATTON 

τιμή σε  € 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 15,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομίζας  3mm 5,00 € 

σετ επισκευής  (φλάντζες κύλινδρος πιστόνι) 220,00€ 

 

 

 

 

ΑΛΙΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΕΜ.1 

HUSQVARNA  55 

Τιμή  σε € 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 20,00 € 

Χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομίζας  3mm 5,00 € 

αλυσίδα 20,00€ 

σετ επισκευής  (φλάντζες κύλινδρος πιστόνι) 220,00 € 

 

 

 

 

ΑΛΙΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΕΜ.1 

HUSQVARNA 455 RANCHER 

Τιμή   σε € 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 20,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομίζας   3mm 5,00 € 

αλυσίδα 20,00€ 

σετ επισκευής  (φλάντζες κύλινδρος πιστόνι) 220,00 € 
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ  ΤΕΜ. 2 

HUSQVARNA LC353V 

τιμή σε 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 20,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομίζας   3mm 5,00 € 

αλυσίδα 20,00€ 

 

 

 

 

 

 

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΤΕΜ.1 

HUSQVARNA 122HD60 

τιμή σε 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 20,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομίζας   3mm 5,00 € 

σετ επισκευης  (φλαντζες κυλινδρος πιστονι) 190,00€ 

 

 

 

 

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΕΜ. 1 

HUSQVARNA 327PT5S 

τιμή σε 

μπουζί 2,00 € 

φίλτρο αέρος 20,00 € 

χειρομίζα 30,00 € 

κορδόνι χειρομίζας   3mm 5,00 € 

σετ επισκευης  (φλαντζες κυλινδρος πιστονι) 220,00€ 
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i  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 

ii

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

iii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iv Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

v Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

vi Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

viii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

ix Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

xi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xiii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiv Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xvi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiv Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxvi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxviii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxix Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxx Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxxi Πρβλ άρθρο 48. 

xxxii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxiii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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xxxvi  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xl Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xli Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xlii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xliii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xlv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

----------------------                                                                                                  ΑΔΑ : 6ΘΙ3ΩΡΤ-ΧΚΑ 

Ταχ. ∆/νση:  Πλ. Μπακογιάννη 2         Ηράκλεια : 11/04/2019 
Ταχ. Κώδικας: 62 400  Αριθµ. Πρωτ.:4251 

Τηλέφωνο: 2325 3 50138-41                                                                                       

Φαξ: 2325 3 50159  

e-Mail: info@dimosiraklias.gr  

web: www.dimosiraklias.gr 

 

 

Αρ. μελέτης 08/2019  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
       Συνοπτικό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια  ανταλλακτικών & 
ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση των  οχημάτων και  μηχανημάτων του  Δήμου Ηράκλειας  
» συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (40.000,00€ πλέον ΦΠΑ 
9.600,00€ ) για  χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2019 ,  σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή  η οποία προκύπτει από  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την 

ενδεικτική προϋπολογισθείσα  τιμή , ανά ομάδα οχημάτων ,  στο σύνολο της ομάδας.  Όπως ορίζεται 
στο άρθρο 86 του. Ν.4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 
περισσότερες ομάδες. 

Ο ∆διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 02-05-2019 ώρα  11:00 π.µ. (λήξη υποβολής 
προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.  
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  δεν απαιτείται.  
Ο ∆ήµος  διατηρεί  το δικαίωμα να µην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια 
ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2,  ή στο τηλέφωνο 
23253-50138-41.  
                                                                                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος     

   
                                                                                                                                           Γκάλιος  Αλέξανδρος    

http://www.dimosiraklias.gr/



