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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Πόλη ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 60132 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS GR125 

Τηλέφωνο 2351351246, 2351351245 

Φαξ 2351351241 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  
t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr 

a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων 
Π.Ε. Πιερίας —  Τµήµα Προµηθειών  
Ταχ. ∆/νση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 – 
Κατερίνη 
Θωµαή Πιπερίδου, προϊσταµένη   
 e-mail:t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr  

Αναστασία Χανδόλια, εισηγήτρια 
e-mail:a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (µη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

(Υποτοµέας ΟΤΑ). 

 

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): www.pkm.gov.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : 

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.pkm.gov.gr ή µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2.1.2 της 

παρούσας διαδικασία. 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στη συµφωνία-πλαίσιο θα 

διεξαχθεί µε  την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν. 4412/16.  

 





 

Σελίδα 5 

 
 

Χρηµατοδότηση της συµφωνίας-πλαίσιο  

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο και των συµβάσεων που βασίζονται σε αυτή  

(“εκτελεστικές συµβάσεις”) είναι o Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους κάτωθι Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 

Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. - 

(€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- ΜΕ Φ.Π.Α. 24% - 

(€) 

721.0861.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 15.275,00 18.941,00 

721.1321.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 44.350,00 54.994,00 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείµενο της συµφωνίας-πλαίσιο είναι η προµήθεια των απαιτουµένων ανταλλακτικών και υλικών, καθώς 

και στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, επισκευής, µετασκευής και εκσυγχρονισµού σε 

εξωτερικά συνεργεία οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου & µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε.Πιερίας σύµφωνα µε 

τους γενικούς και ειδικού όρους του Παραρτήµατος Ι της διακήρυξης.    

Τα προς προµήθεια είδη, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :  

34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους  

50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου 
εξοπλισµού 

 

1.3.2 Αριθµός συµβαλλοµένων οικονοµικών φορέων  

 Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο µε  πέντε 

οικονοµικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οικονοµικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο της προµήθειας, είτε για ένα ή 

περισσότερα τµήµατα αυτής. Σε περίπτωση ανάδειξης µικρότερου αριθµού οικονοµικών φορέων, µπορεί να 

συναφθεί συµφωνία-πλαίσιο µε λιγότερους ή όλους τους οικονοµικούς φορείς (π.χ. έναν ή και δύο 

οικονοµικούς φορείς) .  
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1.3.3 Υποδιαίρεση συµφωνίας-πλαίσιο σε τµήµατα  

Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο σύµφωνα µε την αρ. 400238(1310)/25-06-2019 µελέτη της Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων, υποδιαιρείται σε Τµήµατα σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα µε ενδεικτικά εκτιµώµενα 

στοιχεία κόστους ανά Τµήµα Εργασιών, τόσο για τα απαιτούµενα εκτιµώµενα ανταλλακτικά – υλικά, 

µηχανισµούς και συγκροτήµατα, όσο και για τις εκτιµώµενες απαιτούµενες εργασίες, για τη συντήρηση – 

επισκευή – µετασκευή – εκσυγχρονισµό των Μέσων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

Συνοπτικά στον επόµενο Πίνακα παρουσιάζεται τόσο η συνολική εκτιµώµενη αξία κάθε Τµήµατος από τα 5 

της παρούσας µελέτης όσο και  η επιµεριστική κατανοµή της ενδεικτικής απαιτούµενης δαπάνης για την 

υλοποίηση των αναγκαίων προµηθειών ανταλλακτικών – µηχανισµών – συγκροτηµάτων – υλικών καθώς και 

των αναγκαίων εργασιών συντήρησης – επισκευής – µετασκευής – εκσυγχρονισµού των Μέσων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.  

Επιπρόσθετα στον εν λόγω Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση – τεκµηρίωση του αναγκαίου 

προϋπολογισµού, τόσο συνολικά όσο και ανά Τµήµα της παρούσας µελέτης προκειµένου να υλοποιηθούν οι 

αναγκαίες προµήθειες και οι απαιτούµενες εργασίες. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α/
Α 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ/ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΑ - 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) = 
(δ)*(γ) (στ) (ζ) = (στ) + (ε) (η) (θ) = (η) + (ζ) 

1. 

ΤΜΗΜΑ 1:  

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση  οχηµάτων 

µεταφοράς προσωπικού 

35 40,00  1.400,00 5.000,00 6.400,00  1.536,00  7.936,00 

2. 

ΤΜΗΜΑ 2:  

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών 

και Μηχανηµάτων Έργου (Μ/Ε)  

145 40,00  5.800,00 16.500,00 22.300,00 5.352,00 27.652, 00 

3. 

ΤΜΗΜΑ 3: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση 
υπερκατασκευών – παρελκοµένων και 

εργασίες µηχανουργείου 

145 40,00  5.800,00 15.500,00 21.300,00 5.112,00  26.412,00 

4. 

ΤΜΗΜΑ 4: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση 
Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών 

συστηµάτων 

30 35,00  1.050,00 3.000,00 4.050,00 972,00 5.022,00 

5. 

ΤΜΗΜΑ 5: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ελαστικών, 
Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 
συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες 

Βουλκανιζατέρ) 

35 35,00  1.225,00 4.350,00 5.575,00 1.338,00 6.913,00 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ 
ΣΥΝΟΛΑ: 390 ---------- 15.275,00 44.350,00 59.625,00 14.310,00 73.935,00 

 

∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε την αρ. 400238(1310)/25-06-2019 µελέτη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
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Έργων, καθίσταται αδύνατος ο οποιοσδήποτε προσδιορισµός των προς ανάθεση υπηρεσιών και της 

προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών – υλικών – µηχανισµών - οργάνων, επειδή η προσµέτρησή τους 

είναι αδύνατη, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε Μέσου ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, 

ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης δεν περιλαµβάνει συγκεκριµενοποίηση των εργασιών 

ή των ποσοτήτων και του είδους των επιµέρους αναγκαίων προς προµήθεια ανταλλακτικών - υλικών, αλλά 

µόνο την κατ' εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε τµήµατος οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. 

 

Ενδεικτική τιµή για τη µία (1) ώρα εργασίας ορίζεται: 
 
Α.  Τα σαράντα (40,00) € χωρίς Φ.Π.Α. για τα Τµήµατα 1, 2 και 3 του προϋπολογισµού. 
 
Β.  Τα τριάντα πέντε (35,00) € χωρίς Φ.Π.Α. για τα Τµήµατα 4 και 5 του προϋπολογισµού. 
 
  
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλουν  προσφορές είτε για ένα, είτε για περισσότερα 

τµήµατα, είτε για το σύνολο των  πέντε τµηµάτων, οι οποίες ωστόσο θα αναφέρονται  σε όλα τα Μέσα που τα 

Τµήµατα αυτά αφορούν. 

Μειοδότης σε κάθε Τµήµα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη µεγαλύτερη έκπτωση, η οποία θα 

αναφέρεται στον τελικό προϋπολογισµό (χωρίς Φ.Π.Α. ) του κάθε Τµήµατος.  

Το ποσοστό έκπτωσης που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόµενους σε κάθε τµήµα µεταφράζεται σε 

ποσοστό έκπτωσης στο κόστος της ώρας εργασίας και στο ίδιο ποσοστό έκπτωσης επί των 

προµηθευόµενων ανταλλακτικών και υλικών. 

1.3.4 Εκτιµώµενη αξία της συµφωνίας-πλαίσιο  

Η µέγιστη εκτιµώµενη αξία της συµφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 73.935,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 59.625,00€ - ΦΠΑ : 14.310,00€), όπως 

αναλύεται παραπάνω και στον σχετικό πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας.  

Η αξία των επιµέρους συµβάσεων που θα κληθεί/ούν  να υπογράψει/ουν ο/οι οικονοµικός/οί φορέας/είς στο 

πλαίσιο της συµφωνίας-πλαίσιο µε την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συµβάσεις») θα ορίζονται ρητώς, 

είτε στην παραγγελία, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονοµικούς φορείς που έχουν 

υπογράψει συµφωνία-πλαίσιο.   

 

1.3.5 ∆ιάρκεια συµφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συµφωνίας – πλαίσιο ορίζεται από την υπογραφή αυτής έως τις 31-12-2019 ή έως 

εξάντλησης του ποσού της σύµβασης. Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, η τυχόν παράταση της σύµβασης 

εφόσον κριθεί αναγκαία από την Υπηρεσία να δοθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) 

ηµερολογιακούς µήνες. 

Οι εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη συµπλήρωση του χρόνου διάρκειας της 

συµφωνίας-πλαίσιο.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο 

Παράρτηµα Ι της παρούσας διακήρυξης.  
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1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συµφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 

προσφοράς, βάσει ποσοστού έκπτωσης επί της τιµής των προµηθευόµενων ανταλλακτικών και υλικών που 

θα χρησιµοποιηθούν και επί  του κόστους εργασίας για όλα τα Τµήµατα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ (παράρτηµα οικ.προσφοράς) της παρούσας.  

 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συµφωνίας-πλαίσιο και των συµβάσεων που βασίζονται σε αυτήν (“εκτελεστικές 

συµβάσεις”) διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 

πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως 

1. του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 

τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Α.∆.Μ.Θ. (Β' 4302), 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

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

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

5. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

6. 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»,  

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

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

ισχύει, 

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
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15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

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

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

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

18. 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. 

19. της αριθµ οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) απόφασης “Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στον 

Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, 

Υποδιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” και ιδιαιτέρως την περίπτωση Α.1, παρ. 15 αυτής, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

20. της αριθµ.οικ.30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των 

Γενικών ∆ιευθύνσεων, των  ∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, 

21. της µε αριθµ. 243/2018 (αρ. συνεδρίασης 18/12-11-18, θέµα 1ο) Απόφασης του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 6ΑΖΗ7ΛΛ-037), περί Ψήφισης Προϋπολογισµού και 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονοµικού έτους 2019 

22. της αρίθµ.33/2019 (Αριθµ. Συνεδρίασης 5η/08-03-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας “Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2019 της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας” (Α∆Α:7ΜΕΡ7ΛΛ-ΛΨ0) 

23. της αρίθµ.3463/2018 (Α∆Α:Ω5ΓΚ7ΛΛ-ΖΘ∆) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ περί 

έγκρισης συγκρότησης επιτροπών Π.Ε.Πιερίας για το έτος 2019,  όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 

527/2019 (Α∆Α:ΩΙΛΗ7ΛΛ-9ΩΛ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ 

24. του αρ. πρ.οικ.231926(814)/10-04-2019 πρωτογενούς αιτήµατος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

(ΑDAM: 19REQ004811400) 

25. της αρ.400238(1310)/25-06-2019 µελέτης της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων που αφορά την προµήθεια 

απαιτούµενων ανταλλακτικών & υλικών, καθώς και συντήρηση-επισκευή-µετασκευή-εκσυγχρονισµό 

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου & µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε.Πιερίας για το έτος 2019 
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26. της αρ. 365775(2274)/10-06-19 (Α∆Α:Ω0ΛΨ7ΛΛ-Σ2Μ & Α∆ΑΜ:19REQ005083961) απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού 18.941,00€  και ποσού 54.994,00€ σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 0861.01 και του Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 1321.01 αντίστοιχα του 

οικονοµικού έτους 2019 (α/α 2626, αρ.καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της 

Υπηρεσίας: 2565)  

27. της αρ. 1812/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ (Α∆Α: ΩΑ1Ε7ΛΛ-ΓΣ∆) περί 

έγκρισης διενέργεια και όρων διακήρυξης 

28. της ανάγκης συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου & µηχανικού 

εξοπλισµού της Π.Ε.Πιερίας 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων, 

γρ.507 - 5ος όροφος ∆ιοικητήριο, 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 στην Κατερίνη. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/09/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.  

Η υποβολή προσφοράς τεκµαίρει την εκ µέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της κατάστασης των 

οχηµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 

βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν.  

Επιθεώρηση των οχηµάτων είναι δυνατή από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, µέχρι και τέσσερις 

µέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού κατόπιν συνεννοήσεως µε τον αρµόδιο υπάλληλο 

που αναφέρονται στο άρθρο 1.1 της παρούσας.  

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα Παραρτήµατα αυτής έχουν δηµοσιευθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 

Η ∆ιακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 

www.pkm.gov.gr στην διαδροµή: Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις, στις 07/08/2019.  

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συµφωνίας-πλαίσιο και των 

εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 

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

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους  
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον 

επιλεγούν 

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης  είναι τα ακόλουθα: 

• η µε αρ. οικ.500591(3084)/07-08-2019 ∆ιακήρυξη της Σύµβασης, µε την ένδειξη ότι αφορά 

συµφωνία-πλαίσιο, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.  

• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής  

• το  Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης  [ΤΕΥ∆]  

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

µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της συµφωνίας-πλαίσιο µε τα Παραρτήµατά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη διατίθεται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή της.  

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων για να θεωρηθούν έγκαιρα υποβάλλονται εγγράφως, το 

αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως, 

το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

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

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

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 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 προθεσµιών (άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016). 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επικυρωµένη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επικυρωµένη  

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). 

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

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Ο παρών διαγωνισµός είναι συνοπτικός, συνεπώς δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α 

του ν. 4412/2016 ). 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της παραγράφου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 

στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 

τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
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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.  

Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας. 

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

την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο 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 Σ∆Σ, 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. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. H αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, 

εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.  

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο (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: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

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

2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

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

στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

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

στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.2.2.2. 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 
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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. 

∆εν 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 τους.  

2.2.2.3. 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/∆1632/2011 (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. (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 

4412/2016 , η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4488/2017)  

2.2.2.4. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα 

µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας 

υποβολής προσφοράς.  

2.2.2.5. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο, 

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 λειτουργίας,  

(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,  
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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.  

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.  

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

σύναψης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

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

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

παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.5 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 συµφωνίας-πλαίσιο. 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. 
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2.2.2.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 

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

4412/2016. 

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

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

σύναψης της συµφωνίας πλαίσιο. 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

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 και 

παροχής υπηρεσιών της παρούσας, ανάλογα µε την κατηγορία οχηµάτων που ενδιαφέρονται να 

συµµετάσχουν.   

Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν: 

α) για τα συνήθη και βαρέα (φορτηγά - λεωφορεία) οχήµατα:   

• άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης µηχανικών 

µερών αυτοκινήτων (ήτοι κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστηµάτων τροφοδοσίας, 

ψύξης κλπ.)  

• άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης 

ηλεκτρικών συστηµάτων  αυτοκινήτων 

β) για τα µηχανήµατα έργου: άδεια λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανηµάτων 

Έργων, ή την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης αδείας (µε υποβληθείσα αίτηση στην αρµόδια Υπηρεσία για 

την έκδοσή της) αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκοµιστεί µαζί µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Στην περίπτωση υποψηφίου για το τµήµα προµήθειας και επισκευής - συντήρησης ελαστικών:  

α) άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας)  συνεργείου τροχών και άδεια εµπορίας ελαστικών  

για την τοποθέτηση και υποστήριξη (λ.χ. ζυγοστάθµιση) τροχών επιβατικών ή / και βαρέος τύπου οχηµάτων 

ή/και µηχανηµάτων έργων, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκοµιστεί µαζί µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης.  

β) Αν ο ανάδοχος είναι εισαγωγέας ή παραγωγός ελαστικών, θα πρέπει να προσκοµίσει, στο στάδιο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, βεβαίωση συµµετοχής στο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα της Ecoelastika 

(ή αντίστοιχο), ενώ αν είναι προµηθευτής από την εγχώρια αγορά θα προσκοµίσει τη βεβαίωση συµµετοχής 

στο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα της Ecoelastika (ή αντίστοιχο)  της εταιρείας από όπου προµηθεύεται τα 

ελαστικά, η οποία (εταιρία) είναι και ο εισαγωγέας, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκοµιστεί µαζί µε 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 

2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και  
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β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β΄3698/16-11-2016), σύµφωνα µε 

το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα VII το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥ∆ καταρτίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

∆ιατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, σε δύο 

µορφές αρχείου: 

- Αρχείο PDF, αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & 

- Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης για 

τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το 

υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή. 

∆ιευκρίνιση για το ΤΕΥ∆: 

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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα 

ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 

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, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 79Α του ν.4412/2016. 

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 τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύµβασης. 

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

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 

2.2.4.2 Αποδεικτικά µέσα 

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

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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 
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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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 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 ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 

οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 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 2.2.2.2 και 2.2.2.5 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 

του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.5, 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 2.2.2.1και 2.2.2.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.2.5. 

γ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.2.5 (α,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ) και της παρ. 2.2.2.9 υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στις παραπάνω 

παραγράφους λόγοι αποκλεισµού. 

B.2. για την απόδειξης της απαίτησης της παρ 2.2.3.  (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελµατικής δραστηριότητας) πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και 

ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Επιπλέον εφόσον είναι υπόχρεοι για εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων: αντίγραφο Σύµβασης/ 

ή ισοδύναµου εγγράφου, µε αδειοδοτηµένη εταιρία συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων, µε κατάθεσή του 

στο στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης  
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Επίσης θα πρέπει να προσκοµιστούν  µαζί µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και όλες τις άδειες λειτουργίας 

ή βεβαιώσεις νόµιµης λειτουργίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.2.3. Καταλληλότητα 

άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 

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

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

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

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

το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

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

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

αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νοµίµων 

εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό,  

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς µε τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται 

ονοµαστικά το µέρος της σύµβασης (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης,  

γ) τον ορισµό νοµίµου εκπροσώπου για το διαγωνισµό ή τον ορισµό κοινού νοµίµου εκπροσώπου της 

ένωσης για το διαγωνισµό και τον τυχόν ορισµό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισµό µε πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο  

Κριτήριο ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

βάση προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης ανά τµήµα. 

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συµβάσεων που βασίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο (“ εκτελεστικές 

συµβάσεις”)  

 
Οι εκτελεστικές συµβάσεις ανατίθενται, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση 

των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς µε τον οικονοµικό 

φορέα που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να 

συµπληρώσει την προσφορά του, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο, βάσει των δεδοµένων 

της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης (τιµές αγοράς, δηµοσιονοµικές συνθήκες, ανάγκες φορέα κλπ).  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά είδος και εργασία /τµήµα.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

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

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

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

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή 

ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στο Τµήµα Προµηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού - Ανθρωπίνων 

Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία στεγάζεται επί 

της οδού 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 στην Κατερίνη, τηλ. 2351 351 238, 245, 246  Fax: 2351 351 (241 ή 

221).  

Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως την καταληκτική ηµέρα και ώρα υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ. 1.5 

Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τους ως άνω τρόπους. Οι προσφορές, που είτε 

υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφτασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους  µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά  

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύµβασης, 

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών  

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 2.4.3 της παρούσας. 
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β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3 της παρούσας. Αν τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4 και το Παράρτηµα III της παρούσας 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις α) ως ε) του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς. 

Η υποβολή προσφοράς τεκµαίρει την εκ µέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της κατάστασης των 

οχηµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 

βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν 

Επιθεώρηση των οχηµάτων είναι δυνατή από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς µέχρι και τέσσερις 

µέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον υπάλληλο που 

αναφέρονται στο άρθρο 1.1 της παρούσας.  

Από τον προσφέροντα δηλώνονται 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.  

∆ε χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες 

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

αξιολόγησή της. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

περιλαµβάνουν: 

α) συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.4.1 και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παράρτηµατος VII 

που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να 

συµπληρώσουν τα πεδία όλων των ενοτήτων των Μερών ΙΙ, ΙΙΙ, IV (α) και VI. Το ΤΕΥ∆ µπορεί να 

υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική  ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

β) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και 

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.   

∆ιευκρίνιση για το ΤΕΥ∆: 

Κατά την υποβολή του τυποποιηµένο Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι δυνατή, µε µόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
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που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. 

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 τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύµβασης. 

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

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά » θα πρέπει να  περιέχει: 

α) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι:  

1. Αποδέχονται πλήρως όλους τους αναφερόµενους όρους της παρούσας διακήρυξης- µελέτης. 

2. ∆ιαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης – 

µετασκευής - εκσυγχρονισµού των Μέσων που θα αναλάβουν να εκτελέσουν. 

3. Αποδέχονται τον οποιοδήποτε έλεγχο στο συνεργείο τους από την αρµόδια Επιτροπή της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αφορά είτε στον έλεγχο της εξέλιξης των εργασιών, είτε στον 

µακροσκοπικό έλεγχο της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών, όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 

αναγκαίος αυτός. 

 

β) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι:  

1. ∆εν θα ενεργούν αυτοβούλως στην προµήθεια τυχόν απαιτουµένων ανταλλακτικών – µηχανισµών – 

συγκροτηµάτων – υλικών που αφορούν τα Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, καθώς και στην 

αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, 

στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά 

στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης µε 

αυτή. 

2. Αποδέχονται να συντάσσεται, εφόσον το θεωρεί σκόπιµο η Υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση 

επισκευής, Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον µειοδότη και την Επιτροπή στην οποία 

θα περιγράφονται αναλυτικά: 

α) Η αρχική διατύπωση – περιγραφή της πιθανής βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή 

Μέσο ή µέρος αυτού από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. 

β) Στη συνέχεια η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον µειοδότη και 

την Επιτροπή µετά από τον λεπτοµερή έλεγχο του µηχανικού µέρους. 

γ) Η εκτίµηση των πιθανών αίτιων που προκάλεσαν την εν λόγω βλάβη – φθορά. 

δ) Η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης του προβλήµατος µε έµφαση στην καλή λειτουργία του 
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µέρους που έχει υποστεί φθορά – βλάβη, αλλά και στην συνέχεια, του συνόλου του Μέσου που αυτό 

προσαρµόζεται και λειτουργεί. 

ε) Oι εργασίες που έγιναν θα είναι σύµφωνα µε τους κανόνες της σύγχρονης τεχνολογίας, της καλής και 

ασφαλούς λειτουργίας και έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. 

στ) Ο κατάλογος των ανταλλακτικών - υλικών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και επίσηµος 

τιµοκατάλογο µε τις τιµές των ανταλλακτικών και των υλικών αυτών. 

 

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

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

οικονοµικών προσφορών 

 

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

πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει ποσοστού έκπτωσης επί της τιµής  των 

προµηθευόµενων υλικών και ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιηθούν και επί  του κόστους εργασίας για όλα 

τα Τµήµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα  ΙΙΙ της διακήρυξης, όπου περιλαµβάνεται και σχετικό 

υπόδειγµα και το οποίο θα είναι διαθέσιµο σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL) : www.pkm.gov.gr στην διαδροµή: Π.Ε. Πιερίας ► Προκηρύξεις. 

Κάθε Οικονοµικός φορέας έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα ή για το 

σύνολο των τµηµάτων, η οποία θα αναφέρεται σε όλα τα Μέσα που τα τµήµατα αυτά αφορούν . Η 

οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ανά τµήµα µε τη συµπλήρωση του υποδείγµατος οικονοµικής 

προσφοράς (Παράρτηµα IΙΙ).  

Συγκεκριµένα: Το τµήµα 3: Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες 

εργασίες για την επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών – παρελκοµένων και εργασίες µηχανουργείου,  

το Τµήµα 4: Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών συστηµάτων και το Τµήµα 5: Προµήθεια 

απαιτουµένων Ελαστικών, Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες Βουλκανιζατέρ), αφορούν όλα τα Μέσα του καταλόγου των Μέσων 

της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. (Παράρτηµα ΙΙ) 

Η τιµή δίνεται ανά τµήµα σε ποσοστό έκπτωσης, και αφορά στο σύνολο του τµήµατος, ανταλλακτικά και 

εργασία. Προσφορά που δε θα συµπεριλαµβάνει τη συνολική ποσότητα κάθε τµήµατος, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για την παροχή της προµήθειας & υπηρεσίας, στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να µην επιβαρυνθεί µε κανένα 

επιπλέον ποσό πέραν του συµφωνηθέντος τιµήµατος της προσφοράς, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας. Οι 

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

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

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

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

αρχής ανά τµήµα ή το συνολικό προϋπολογισµό του διαγωνισµού, όπως καθορίζεται στο άρθρο 1.3 

¨Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης¨  και του παραρτήµατος Ι της 

παρούσας.  

Μειοδότης σε κάθε τµήµα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη µεγαλύτερη έκπτωση, η οποία θα 

αναφέρεται στον τελικό προϋπολογισµό (χωρίς Φ.Π.Α. ) του κάθε Τµήµατος. 

Το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί µε την προσφορά είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 

αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή αυτού. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αποκλείεται η υποβολή νέας.   

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δώδεκα (12) 

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 Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, πριν την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016). 

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

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

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

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,   

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

περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.5. περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

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

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη 

από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στα Γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της Υπ/νσης Οικονοµικού και 

Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Πιερίας, κατά σειρά επίδοσης των προσφορών και σύµφωνα µε τα άρθρα 100 

και 117  του ν.4412/2016,. Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται οι 

προσφέροντες ή οι  νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 

συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 

του Ν. 4412/17. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς 

θα γίνει ταυτόχρονα σε ενιαίο στάδιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016.  

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

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών. Για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

γ) Ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 

προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής κρίθηκαν πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας. 

Για όλα τα παραπάνω συντάσσεται ένα πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται όσοι υπέβαλαν προσφορές, τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, καθώς και τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και 

των οικονοµικών προσφορών.   

Τα παραπάνω αποτελέσµατα επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες µαζί µε 

αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (Α΄147)και τα 

οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα 

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

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 

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

4412/2016. Η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά 

µε το αν µία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινοµένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε 

περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αποδοχή 

ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση.  

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 προσφοράς τους, 

σύµφωνα µε το άρθρο 102 του 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 

∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να 

υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του 

ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου , ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένοι οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της ανωτέρω παραγράφου 2.2.1. Η 

υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που είναι µέλη του 

διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων των εν λόγω οικονοµικών φορέων ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, 
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3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς φορολογικές υποχρεώσεις τους ή αντίστοιχο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα και µε τα ανωτέρω,  οι Οικονοµικοί Φορείς που 
συµµετέχουν στην παρούσα διαδικασία θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα 
στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

4. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα 

σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς (για 

την περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016).  

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 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.4 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. 

Εάν δεν καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

5. Υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.2.4. (α,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ) και της παρ. 2.2.2.9. του 

προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στις παραπάνω 

παραγράφους λόγοι αποκλεισµού. 

6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής του 

Επισηµαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνταχθούν µετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά για ηµεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα αντίστοιχα, µε την επισήµανση ότι, στην 

περίπτωση του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, υπόχρεοι στην προσκόµισή του είναι οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι διαχειριστές για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τις IKE και τις 

Ε.Π.Ε., και ο Πρόεδρος και ο ∆/νων Σύµβουλος για τις Α.Ε. 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

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

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

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/στους 

προσφέροντα/ντες να τα προσκοµίσει/ουν ή να τα συµπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του/τους. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί 

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

εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.  

Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών 

λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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

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

ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  

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

Τ.Ε.Υ.∆., 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) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 

περισσότερα από τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά η διαδικασία µαταιώνεται.  

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

Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συµφωνίας-πλαίσιο, είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων.  

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

επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 και την παράγραφο 3.4 της 

παρούσας. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο 

Η απόφαση κατακύρωσης, κοινοποιείται µε επιµέλειά της αναθέτουσας αρχής στους συµµετέχοντες 

οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

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

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.4.2.  
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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 – ∆ικαστική προστασία 

Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: 

α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 

διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών.  

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από την συντέλεση της 

παράλειψης.  

Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά 

η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. και β., (παράγραφος 1 του άρθρου 127 του ν.4412/2016) 

απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο µε 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

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

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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 ∆ιαγωνισµού. 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. 

 

 





 

Σελίδα 33 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµφωνίας-πλαίσιο, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο 

οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συµφωνίας-πλαίσιο 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας πλαισίου ή του τµήµατος της 

συµφωνίας πλαισίου  εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. 

στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της συµφωνίας-πλαισίου. Το περιεχόµενό της 

θα είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας – πλαισίου αποδεσµεύεται  µε την ολοκλήρωση της συµφωνίας 

– πλαισίου και εφόσον οι σχετικές εκτελεστικές συµβάσεις που συνάψανε  µε τον ανάδοχο εκτελέστηκαν 

πλήρως και κανονικά σ΄αυτό το χρονικό διάστηµα.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας πλαίσιο  είναι 60 ηµερολογιακές ηµέρες από 

την επόµενη της λήξης ισχύος της συµφωνίας – πλαισίου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας – πλαισίου καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρµογή όλων των όρων της συµφωνίας – πλαισίου και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 

αναδόχων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµφωνίας – πλαισίου, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συµβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύµβασης, εκτός 

ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. 

στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σύµβασης και το περιεχόµενό της να είναι 

σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης θα είναι µεγαλύτερος από τον 

συµβατικό χρόνο παράδοσης για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα αυτής . 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής επιστρέφεται στο σύνολό τους 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/ή η  

σταδιακή αποδέσµευση, γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της συµφωνίας-πλαίσιο εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της συµφωνίας-πλαίσιο   

4.3.1. 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. 

Επιπλέον δεσµεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 

Επίσης στην περίπτωση  που η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια προϊόντων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001,  ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 

11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης 

εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), που τηρείται στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων 

της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  

 

4.3.2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να υποβάλουν παραγγελίες σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της 

συµφωνίας-πλαισίου και ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά της παραγγελίας, ενώ η 

αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον οικονοµικό φορέα το ποσό της συµφωνηθείσας τιµής, 

όπως θα προκύψει µετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συµφωνίας πλαίσιο σύµβασης, η οποία τιµή σε 
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καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί την ενδεικτική τιµή (προσφερόµενη έκπτωση) µε την οποία ο 

οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη Συµφωνία Πλαίσιο.  

Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών τους και είναι 

υποχρεωµένες να υποβάλλουν παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών υπό τους όρους της Συµφωνίας 

Πλαισίου.  

Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται µόνο 

εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση µη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής 

σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Επίσης οι 

συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζηµίωσης, σε περίπτωση µη προµήθειας του 

συνόλου των ποσοτήτων, καθώς και των υπηρεσιών  που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

4.4 Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος, στην περίπτωση που η Υπηρεσία δεν δύναται να µεταφέρει το προς επισκευή – συντήρηση – 

µετασκευή – εκσυγχρονισµό Μέσο της Π.Ε. Πιερίας στις εγκαταστάσεις του, υποχρεούται να αναλάβει µε 

δική του οικονοµική επιβάρυνση και µε ασφαλές τρόπο και µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο Νόµος) τη 

µεταφορά του εν λόγω Μέσου στο συνεργείο οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Αυτό µπορεί να κριθεί αναγκαίο 

οποτεδήποτε – ανεξαρτήτως εργασίµων ωρών και ηµερών - εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Μέσα της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας πέραν του κοινωφελούς έργου που εκτελούν, αντιµετωπίζουν έκτακτα 

φαινόµενα όπως θεοµηνίες, καταπτώσεις, πυρκαγιές, αποχιονισµούς, κ.α. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για 

αποζηµιώσεις για ζηµιές ή φθορές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως 

προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία του κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων ή κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα 

κάθε ευθύνης του εργοδότη.  

Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και οφείλει να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν ζηµιές ή 

φθορές (πέραν των συµφωνηµένων προς αποκατάσταση) που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το 

πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία του κλπ., στα προς 

επισκευή – συντήρηση – µετασκευή – εκσυγχρονισµό Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. ∆ηλαδή 

είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι 

παράδοσης αυτών. 

Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτηµα της Υπηρεσίας για εργασίες επισκευής, συντήρησης, µετασκευής ή 

εκσυγχρονισµού θα είναι άµεση εντός του επόµενου 24ώρου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την αναγγελία της βλάβης, να υποβάλλει 

γραπτώς στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» µε αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησης, των απαιτουµένων ανταλλακτικών – υλικών, της 

εκτιµώµενης απαιτούµενης εργασίας και την αναλυτική εκτίµηση της απαιτουµένης συνολικής δαπάνης. 

Το εν λόγω ∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την σχετική 

επιτροπή διαπίστωσης αναγκών προµήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών, καθώς και επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων των Μέσων, στην οποία κάθε φορά συµβουλευτικό ρόλο επικουρικά µπορεί να έχει 

ο υπεύθυνος χειριστής – οδηγός του εκάστοτε Μέσου. 
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Αφού δοθεί η έγκριση, πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες και εγκαθιστούνται τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά – υλικά στο Μέσο και µετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται από τον ανάδοχο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που 

πραγµατοποιήθηκε και της οριστικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική περιγραφή των ανταλλακτικών – υλικών 

που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν. 

Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο, όπως και την αντίστοιχη 

άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα προσφέρουν, χωρίς να αποκλείεται 

να πραγµατοποιηθούν εντός του συνεργείου τους εργασίες και άλλων Τµηµάτων της παρούσας Μελέτης 

από αδειούχους (για τα αντίστοιχα Τµήµατα) συνεργάτες τους. 

Τα συνεργεία των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νοµού Πιερίας. 

Τα απαιτούµενα προς προµήθεια ανταλλακτικά – µηχανισµοί – συγκροτήµατα θα παραδίδονται µόνο 

κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας που θα προκύπτει µετά από βλάβη ή πριν την προγραµµατισµένη 

συντήρηση του κάθε Μέσου. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ’ των προτέρων 

και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του 

προϋπολογισµού αν δεν προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε εργασίες και απαιτούµενα ανταλλακτικά. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε συνεργασία µε την αρµόδια Επιτροπή, δύναται µετά την οριστική 

διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον µειοδότη και τη σύνταξή της προσφοράς του για την επισκευή–

συντήρηση-µετασκευή-εκσυγχρονισµό, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και 

απλώς να καταβάλει στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού 

ο µειοδότης παραδώσει στην Υπηρεσία το ελεγµένο µηχανικό µέρος ή το Μέσο στην κατάσταση στην οποία 

το παρέλαβε. 

Τόσο οι εργασίες όσο και τα χρησιµοποιούµενα κάθε φορά ανταλλακτικά - υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας 

και εφόσον δεν δύναται να είναι γνήσια ανταλλακτικά – υλικά της κατασκευάστριας εταιρείας του Μέσου, τα 

απαιτούµενα αντίστοιχα προς χρήση θα είναι αρίστης ποιότητας και ισοδύναµης λειτουργικότητας. Η 

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κατά την κρίση της τόσο τις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου, όσο και την εξέλιξη της εκτέλεσης των εργασιών επί των Μέσων, καθώς και την ποιότητα των 

χρησιµοποιούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών – µηχανισµών – συγκροτηµάτων ή υλικών. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εγγυούνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους καθώς και την 

ποιότητα των απαιτουµένων ανταλλακτικών - υλικών που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν, η δε χρονική εγγύηση 

δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και 

κατόπιν υποδείξεων – κατευθύνσεων της Υπηρεσίας. 

Η οριστική παραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας καθώς και των τυχόν χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών 

και υλικών θα δύναται να πραγµατοποιηθεί κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) µήνες µετά το πέρας των απαιτουµένων 

εργασιών, εφόσον το Μέσο δεν παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία στα µέρη που επισκευάστηκαν, 

συντηρήθηκαν ή µετασκευάστηκαν εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος. 

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα των 2 µηνών οφειλόµενη σε 

κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή 

φθορά, 
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 πρέπει να επιδιορθώνεται το συντοµότερο από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας, εντός χρονικού 

διαστήµατος που θα ορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

Εάν παρέλθει η προθεσµία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 

Υπηρεσία µπορεί να επισκευάσει το ελαττωµατικό Μέσο και να χρεώσει την αξία του τιµολογίου στον 

ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Λόγω του κοινωφελούς έργου που εκτελείται από τα Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εφιστάται η 

προσοχή στο ότι οποιαδήποτε εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η οποία 

διατηρεί αναλλοίωτο µεταξύ άλλων το δικαίωµα του καθορισµού και της ιεράρχησης των απαιτουµένων κάθε 

φορά εργασιών – σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω -  και του ελέγχου – όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο – της 

εξέλιξης και της προόδου των εργασιών επί των Μέσων στο χώρο του αναδόχου. 

 

4.5 Υπεργολαβία  

4.5.1. Ο συµβαλλόµενος στη συµφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύµβασης δεν απαλλάσσεται 

από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της 

σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.5.2. Κατά την υπογραφή της συµφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται 

να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους 

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε 

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

προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ 

των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.5.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της 

σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  
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4.6 Τροποποίηση συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η συµφωνία-πλαίσιο 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  

4.7 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της συµφωνίας-πλαίσιο  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

συµφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συµφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της συµφωνίας –πλαίσιο 

Η Π.Ε. Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύπτουν λόγοι υπηρεσιακοί ή 

ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης της συντήρησης και επισκευής των 

αυτοκινήτων της µε δικά της µέσα. Προς τούτο υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) 

ηµέρες νωρίτερα.  

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Π.Ε. Πιερίας σε περίπτωση καταργήσεως 

υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβασης ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Π.Ε. 

Πιερίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του 

αναδόχου που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των εργασιών για τα 

συγκεκριµένα αυτοκίνητα διακόπτεται µε απόφαση της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων. 

Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 

υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

 

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο: το 100% της συµβατικής αξίας 

µετά την οριστική παραλαβή των υλικών και των παρεχόµενων υπηρεσιών ανά τµηµατική 

παράδοση/εκτελεστική σύµβαση  

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. Τον 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 

αξίας 4% ή 8% (κατά περίπτωση) επί του καθαρού ποσού, αφαιρουµένων των λοιπών κρατήσεων. 

 

 

5.2 ∆ιάρκεια Συµφωνίας -  Πλαισίου 

 

5.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2019 ή έως εξάντλησης του 

ποσού της σύµβασης. Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, η τυχόν παράταση της σύµβασης εφόσον κριθεί 

αναγκαία από την Υπηρεσία να δοθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες. 

 

5.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
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αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016  

 

5.3  Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

5.3.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη συµφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής 

σύµβασης που έχει υπογράψει 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 και την 

παράγραφο 5.4. της παρούσας  

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

καθώς και η υπηρεσία. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συµφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας-

πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συµβάσεων που έχει υπογράψει µε την αναθέτουσα αρχή ή µε τους 

αγοραστές/συµβαλλόµενους φορείς στη συµφωνία-πλαίσιο. 

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. 

 

5.3.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, καθώς και 

ηυπηρεσία και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας/υπηρεσίας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 

υλικών/υπηρεσιών, 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 
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 

 

5.4 Παρακολούθηση-Παραλαβή του αντικειµένου των συµβάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες εντός προθεσµίας 

που θα συµφωνηθεί µε την αναθέτουσα αρχή από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων και η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής ελαστικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών και καυσίµων 

κίνησης των αυτοκινήτων της Π.Ε. Πιερίας, καθώς και παρακολούθησης εργασιών, συντήρησης και 

επισκευής αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16  και τα Παραρτήµατα V και VI της 

παρούσας και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της, στην οποία επικουρικά συµβουλευτικό 

ρόλο θα έχει ο υπεύθυνος χειριστής – οδηγός του εκάστοτε Μέσου. 

Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την Υπηρεσία και θα 

εξαρτάται από την έκταση και τη σοβαρότητα αυτής, ενώ η παράδοση θα µπορεί να είναι και τµηµατική. 

Λόγω του ότι τα Μέσα της Υπηρεσίας εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι επισκευής και 

συντήρησης να είναι µικροί από την στιγµή της παραγγελίας των ανταλλακτικών και την εισαγωγή των 

Μέσων στο συνεργείο αντίστοιχα και συγκεκριµένα ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επισκευάσει το κάθε Μέσο 

µετά από βλάβη το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες για συνήθεις βλάβες και φυσιολογικές φθορές, 

λόγω του είδους εργασίας που εκτελείται από τα Μέσα. 

1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρµογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου 

αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των 

οριζοµένων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 

απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα 

µέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 

και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 

επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.». 

 

5.5  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

 

5.5.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους των παραδοτέων, 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. 

 

5.5.2. 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 τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις. 
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5.5.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

5.6 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρης 

γνώσης της σχετικής απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 205 και 205 Α του ν.4412/2016.  

 

      Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του               Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της   

              Τµήµατος Προµηθειών                            Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων 

 

               Πιπερίδου Θωµαή                                      Νόλης Νικόλαος 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό  1812/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ – ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
 
 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

1. Αβραµίδης Ευστάθιος  

2. Θωµαΐδης Παύλος  

3. Καρατζιούλα Νίκη  

4. Μήττας Χρήστος 

5. Τζηρίτης ∆ηµήτριος 

6. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος  

7. Μούρνος ∆ηµήτριος 

8. Μπασδάνης Αθανάσιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Συµφωνίας-πλαίσιο  

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας χρησιµοποιεί για την εκτέλεση του αναγκαίου κοινωφελούς έργου της 

οχήµατα, µηχανήµατα εκτέλεσης τεχνικών έργων και µηχανικό εξοπλισµό (φέροντα, παρελκόµενο ή 

ελκυόµενο) στα οποία συµπεριλαµβάνονται – µεταξύ άλλων – Επιβατικά, Φορτηγά, Συρόµενος 

Αεροσυµπιεστής, Ρυµουλκό µε Πλατφόρµα Μεταφοράς Μηχανηµάτων, Μηχάνηµα ∆ιαγράµµισης Οδών, 

Μηχανήµατα Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, Πολυµηχανήµατα, Εκχιονιστικά, Λεωφορεία, πλήθος Φέροντων και 

Παρελκοµένων Εξοπλισµών, κ.α., τα οποία στο εξής όλα χάριν συντοµίας θα ονοµάζονται Μέσα. 

Η µελέτη αυτή συντάχθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, έπειτα από την επιτακτική ανάγκη 

συντήρησης και επισκευής των Μέσων του Μηχανικού Εξοπλισµού της Π.Ε. Πιερίας, προκειµένου αυτά να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πιο άρτια στο κοινωφελές έργο που καλούνται να εκτελέσουν. 

Η παρούσα µελέτη αφορά τόσο στην προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, µηχανισµών και υλικών όσο 

και στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς και της αντικατάστασης φθαρµένων ή 

κατεστραµµένων τµηµάτων – συγκροτηµάτων – µηχανισµών),  µετασκευής και εκσυγχρονισµού σε 

εξωτερικά συνεργεία, των οχηµάτων, µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων και του µηχανικού 

εξοπλισµού (φέροντες και παρελκόµενοι εξοπλισµοί, κλπ.) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Αφορά 

επίσης στην προµήθεια των πάσης φύσεως εξειδικευµένων ανταλλακτικών και αναλωσίµων απαραίτητων 

για τη συντήρηση και την αναγκαία κάθε φορά αποκατάσταση της λειτουργικότητας των Μέσων, ή της 

κατασκευής τους – όταν αυτό είναι δυνατόν και κρίνεται αναγκαίο – καθόσον δεν µπορούν να ανευρεθούν 

στο ελεύθερο εµπόριο. Επιπρόσθετα, αφορά στην προµήθεια των απαραιτήτων ελαστικών αλλά και των 

υλικών και εργασιών  συντήρησης, προσαρµογής ή και µετασκευής των ελαστικών των Μέσων. 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών – υλικών αλλά και στις 

απαιτούµενες εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, των Μέσων 

δηλαδή των οχηµάτων, των µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών και του µηχανολογικού εξοπλισµού της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύµβασης. 

Εξαιτίας αφενός του µεγάλου αριθµού των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Πιερίας  και αφετέρου 

της πολυτυπίας αυτών, σε συνδυασµό µε την στοχαστική φύση του αντικειµένου της παρούσης προµήθειας 

(που χαρακτηρίζεται από αδυναµία προσδιορισµού έστω και κατά προσέγγιση της εκτίµησης των χρονικών 

διαστηµάτων µεταξύ των τακτικών συντηρήσεων, από τεράστιο πλήθος πιθανών ανταλλακτικών, από 

µεταβολή της συχνότητας συντηρήσεων και επισκευών µε τη γήρανση του στόλου των Μέσων κλπ.), η έστω 

και κατά προσέγγιση προµέτρηση των απαιτουµένων εργασιών και ανταλλακτικών συντήρησης καθίσταται 

εξαιρετικά επισφαλής. 

Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δεν περιλαµβάνει ποσότητες καθότι αυτές δεν µπορούν να 

συγκεκριµενοποιηθούν εκ των προτέρων, αλλά µόνο την συνολική κατ’ εκτίµηση δαπάνη κάθε τµήµατος 

οµοειδών ανταλλακτικών, συνοδευόµενη από κατάσταση ανταλλακτικών και αριθµό εργατοωρών που 
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πιθανόν να χρειαστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων. Για την εκτίµηση της αξίας του κάθε 

τµήµατος λαµβάνονται υπόψη τόσο απολογιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας βάσει των συµβάσεων που έχουν 

συνάψει διάφοροι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια για την συντήρηση – επισκευή 

οµοειδών Μέσων, όσο και στοιχεία που προέκυψαν από εκτεταµένη έρευνα αγοράς. Για λόγους διασφάλισης 

της ορθής κατανοµής της αξίας τόσο των παρεχόµενων υπηρεσιών όσο και της προµήθειας των 

ανταλλακτικών - υλικών κατά την εκτέλεση της σύµβασης, στον εκτιµώµενο προϋπολογισµό αναγράφεται το 

µέγιστο ύψος των εργατοωρών που αναµένεται να απαιτηθούν ανά τµήµα για την επισκευή και συντήρηση 

των διαφόρων Μέσων. 

Με βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας, η αξία των εργασιών υπολείπεται σηµαντικά της αξίας των υλικών, 

εποµένως πρόκειται για µια µικτή σύµβαση µε υπερέχων χαρακτήρα αυτόν της προµήθειας, κατά την έννοια 

της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995. 

Κάποιες εργασίες τοποθέτησης ανταλλακτικών, µηχανισµών ή οργάνων είναι δυνατόν να 

εκτελούνται εξ ιδίων (δηλαδή µε µέσα και προσωπικό της Π.Ε. Πιερίας). Είναι στην επιλογή του 

Τµήµατος Εργοταξίων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας εάν θα ζητήσει να 

περιλαµβάνεται και η εργασία τοποθέτησης των ανταλλακτικών ή µόνο η µεταφορά και παράδοση 

των ειδών κατά περίπτωση. 

Οι ενδιαφερόµενοι για την καλύτερη ενηµέρωση τους µπορούν να επισκεφτούν, εφόσον το επιθυµούν, το 

Αµαξοστάσιο του Τµήµατος Εργοταξίου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας και σε 

συνεννόηση µε την Υπηρεσία να εξετάσουν τα Μέσα για τα οποία προορίζονται τα ανταλλακτικά και να 

σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για την υφιστάµενη κατάστασή τους, τις επισκευές που έχουν τύχει µέχρι σήµερα 

και να εκτιµήσουν τις εργασίες και τα υλικά – ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την 

επισκευή τους σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

∆εδοµένου ότι στο Ελληνικό Ελεύθερο Εµπόριο των συνεργείων αυτοκινήτων , µηχανηµάτων εκτέλεσης 

έργων και εξοπλισµών δεν υπάρχουν γενικά συνεργεία τα οποία καλύπτουν κάθε είδους προµήθεια 

αναγκαίων κάθε φορά ανταλλακτικών – µηχανισµών και υλικών αλλά και την απαιτούµενη εργασία - 

επισκευή που θα χρειαστεί οποιοδήποτε µέσο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, δηλαδή δεν υπάρχουν 

συνεργεία τα οποία αναλαµβάνουν εργασίες και επί µικρών οχηµάτων και επί µηχανηµάτων έργου 

και φορτηγών και εξοπλισµών αυτών, η παρούσα µελέτη για την ανάθεση τόσο της προµήθειας των 

ανταλλακτικών – υλικών όσο και των εργασιών συντήρησης των Μέσων βασίζεται στην 

οµαδοποίησή τους (π.χ. µηχανήµατα έργου και φορτηγά, επιβατικά, εξοπλισµοί) και στις ανάγκες 

(είδος) εργασιών που µπορεί να απαιτηθούν για τα µέσα αυτά. 

Για το σκοπό αυτό ο προϋπολογισµός για την εκτέλεση της σύµβασης χωρίστηκε σε πέντε (5) 

τµήµατα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα του 

προϋπολογισµού της µελέτης. 

Η εν λόγω οµαδοποίηση των Μέσων κάθε µορφής, της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών – 

υλικών αλλά και των αναγκαίων εργασιών για την παρούσα µελέτη αποτυπώνεται αναλυτικά στο Παράρτηµα 

ΙΙ της παρούσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τµήµατα του αντικειµένου του διαγωνισµού 

 
ΤΜΗΜΑ 1 

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση  οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού 

Τα προβλεπόµενα έχουν ως εξής: 

Α. Η τακτική συντήρηση όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο τόσο των οχηµάτων µεταφοράς 

προσωπικού της Π.Ε. Πιερίας (ανεξαρτήτου εργοστασίου κατασκευής), και συγκεκριµένα, αλλαγή λαδιών και 

βαλβολίνων, αλλαγή φίλτρων (αέρος, αντλιών, καυσίµου κλπ), αλλαγή δισκοφρένων (τακάκια κλπ.) και 

συµπλέκτη, αλλαγή πνευµατικών και υδραυλικών συστηµάτων κλπ. 

Β. Επισκευή και πλήρης αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αφορά τα µηχανικά, τα πνευµατικά και 

υδραυλικά µέρη, στο σύστηµα διεύθυνσης, ανάρτησης, ενεργητικής και παθητικής προστασίας, στα σύνθετα 

συγκροτήµατα όπως µετάδοση κίνησης κλπ., στον κινητήρα και ότι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για 

την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των παραπάνω οχηµάτων. 

Στην εν λόγω δαπάνη συµπεριλαµβάνονται τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την 

τακτική συντήρηση και την επισκευή των υπόψη Μέσων της Π.Ε. Πιερίας. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών και Μηχανηµάτων Έργου (Μ/Ε)  

Τα προβλεπόµενα έχουν ως εξής: 

Α. Η τακτική συντήρηση όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο τόσο των Φορτηγών Οχηµάτων όσο και 

των Μ/Ε (ανεξαρτήτου εργοστασίου κατασκευής), και συγκεκριµένα, αλλαγή λαδιών και βαλβολίνων, αλλαγή 

φίλτρων (αέρος, αντλιών, καυσίµου κλπ), αλλαγή πλακών - ταµπούρων (φερµουίτ κλπ.), συµπλέκτη, αλλαγή 

πνευµατικών και υδραυλικών συστηµάτων κλπ. 

Β. Επισκευή και πλήρης αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αφορά τα µηχανικά, τα πνευµατικά και 

υδραυλικά µέρη, στο σύστηµα διεύθυνσης, ανάρτησης, ενεργητικής και παθητικής προστασίας, στα σύνθετα 

συγκροτήµατα όπως µετάδοση κίνησης κλπ., στον κινητήρα και ότι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για 

την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των οχηµάτων και των Μ/Ε. 

Στην εν λόγω δαπάνη συµπεριλαµβάνονται τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την 

τακτική συντήρηση και την επισκευή των υπόψη Μέσων της Π.Ε. Πιερίας. 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή 

και συντήρηση υπερκατασκευών – παρελκοµένων και εργασίες µηχανουργείου 

Τα προβλεπόµενα έχουν ως εξής: 

Συντήρηση, επισκευή, µετασκευή, εκσυγχρονισµός και κατασκευή – όπου απαιτείται διότι κρίνεται αδύνατη η 

επισκευή τους και διότι δεν µπορούν να ανευρεθούν στο ελεύθερο εµπόριο - των υπερκατασκευών, των 

παρελκοµένων, τον φέροντων εξοπλισµών – εξαρτήσεων και συγκροτηµάτων των οχηµάτων µεταφοράς 

προσωπικού, των φορτηγών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, εργασίες µηχανουργείου κλπ. 

Στην παραπάνω δαπάνη συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν. 
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ΤΜΗΜΑ 4 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή 

και συντήρηση Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών συστηµάτων 

Τα προβλεπόµενα έχουν ως εξής: 

Επισκευή και συντήρηση όλων των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστηµάτων και κυκλωµάτων (είτε 

ελέγχου - ασφάλειας, είτε λειτουργίας) των Μέσων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εγκεφάλων ελέγχου 

και λειτουργίας, ταχογράφων, φανών, φωτιστικών µέσων εσωτερικών και εξωτερικών, σήµανσης ασφαλείας 

και προειδοποίησης, κλπ. 

Στην παραπάνω δαπάνη συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά και τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν. 

 

ΤΜΗΜΑ 5 

Προµήθεια απαιτουµένων Ελαστικών, Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την 

επισκευή και συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες Βουλκανιζατέρ) 

Τα προβλεπόµενα έχουν ως εξής: 

Επισκευή και συντήρηση των τροχών και των ελαστικών, ευθυγράµµιση, ζυγοστάθµιση κλπ., των Μέσων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αντικατάσταση αυτών όταν δεν επιδέχονται επισκευή και όταν 

κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία. 

Στην παραπάνω δαπάνη συµπεριλαµβάνονται και τα υλικά – ανταλλακτικά ή ελαστικά που θα 

χρησιµοποιηθούν. 

 

Με την ανωτέρω οµαδοποίηση των απαιτουµένων εργασιών και της προµήθειας των αναγκαίων 

υλικών, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας θα µπορέσει να καλύψει τις άµεσες ανάγκες συντήρησης 

και επισκευής των Μέσων της. 

 

Αναλυτικός κατάλογος των οχηµάτων, των µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, των εξοπλισµών 

(φέροντων και παρελκόµενων) της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα 

µελέτη προκειµένου να επισκευασθούν – συντηρηθούν  - µετασκευασθούν και εκσυγχρονιστούν και να 

αποκατασταθεί η λειτουργικότητά τους, παρατίθεται στη συνέχεια: 

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Α. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΙ∆Α 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΥΠΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

1. ΚΗΗ - 5310 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1,5 ΚΑΜΠΙΝΑΣ MITSUBISHI L200 4x4  ΑΜΟΛΥΒ∆Η 19 ΙΟΥΛ 1995 

2. ΚΥ - 2444 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 13 ΘΕΣΕΩΝ MERCEDES ML100 DIESEL 14 ΜΑΡ 1993 
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Β. ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΙ∆Α 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΥΠΟΣ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

1.α ΚΗΥ - 7006 ΡΥΜΟΥΛΚΟ 3 ΑΞΟΝΩΝ SCANIA 124G  DIESEL 29 ΙΑΝ 1998 

1.β KHY - 7006 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 ΑΞΟΝΩΝ ΕΒΑΜ --------- 29 ΙΑΝ 1998 

 

Γ. ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΙ∆Α 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΥΠΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

1. ΚΗΗ - 5306 ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΑΞΟΝΩΝ BMC PRO 938 6x4  DIESEL 01 ΟΚΤ 2010 

2. ΚΗΗ - 5312 ΦΟΡΤΗΓΟ 2 ΑΞΟΝΩΝ MERCEDES UNIMOG 2100 DIESEL 16 ΝΟΕ 1995 

3. ΚΥ - 8566 ΦΟΡΤΗΓΟ 2 ΑΞΟΝΩΝ IVECO ML 140E 4x4 - 24W  DIESEL 01 ΑΠΡ 2003 

 

∆. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΙ∆Α 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΥΠΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ 

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

1. ΚΥ - 3112 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR 140G  DIESEL 11 ΟΚΤ 1994 

2. KY - 3118 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ HBM NOBAS – SHM 5 N/B  DIESEL 23 ΟΚΤ 1997 

3. ME - 80738 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ HBM NOBAS – SHM 5 N/T1  DIESEL 16 ΜΑΡ 2005 

4. KY - 3114 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR D 7C  DIESEL 15 ∆ΕΚ 1995 

5. ΚΥ - 3115 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΒΕΝΑΤΙ 3.21 DIESEL 21 ΝΟΕ 1996 

6. ΚΥ - 3116 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ HANOMAG KOMATSU D670E  DIESEL 28 ΙΑΝ 1997 

7. ΚΥ - 3117 ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 7.21B  DIESEL 23 ΟΚΤ 1997 

8. ΚΥ - 3518 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ M-F 50 DIESEL 04 ΙΑΝ 1979 

9. ΜΕ - 80737 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ NISSAN - DEMAN  DIESEL 11 ΜΑΡ 2005 

10. ΜΕ - 90851 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ RENAULT 47B CA2 – DCi6W  DIESEL 13 ΝΟΕ 2006 

  

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΦΕΡΩΝ 'Η ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ) 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΤΕΜ. 

1. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1 

3. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΕΜΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 

4. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΠΙ∆Α ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2 

5. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΠΙ∆Α ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 1 





 

Σελίδα 49 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΤΕΜ. 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΠΙ∆Α ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΜΙΖΑΝΤΛΙΑ) 2 

7. ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ECON ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4,0 m3 2 

8. ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ GILLETA ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6,0 m3 3 

9. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ 1 

 

Οι υπηρεσίες επισκευής - συντήρησης των Μέσων της Π.Ε. Πιερίας για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων, 

όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, αλλά και προϋπολογισµού των επισκευών, 

περιλαµβάνουν πιθανές εργασίες που χωρίζονται σε κατηγορίες (οµάδες) αντίστοιχες των 

προαναφεροµένων Τµηµάτων, οι οποίες περιγράφονται στους παρακάτω Πίνακες Ενδεικτικών Εργασιών 

(έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να εκτιµηθούν οι πιθανές βλάβες των Μέσων, µε βάση την 

εµπειρία των προηγούµενων ετών). Οι απαιτούµενες εργασίες άλλοτε απαιτούν  ανταλλακτικά, 

µηχανισµούς ή άλλα υλικά για την αποπεράτωσή τους και άλλοτε όχι και δεν αποκλείουν άλλες 

εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν.  

  

Οι κυριότερες εργασίες – από την εµπειρία της Υπηρεσίας - ανά είδος επισκευής - συντήρησης, και οι οποίες 

πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης, παρουσιάζονται ενδεικτικά οµαδοποιηµένες 

παρακάτω (αντίστοιχα µε τα Τµήµατα της παρούσης µελέτης), µε ενδεικτικά στοιχεία των εκτιµούµενων 

απαιτούµενων εργατοωρών (στήλη γ. - “ΩΡΕΣ” ) κάθε φορά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ  

ΚΙΝΗΣΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΕ∆ΗΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΚΛΠ.)  

(ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 2) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

(α) (β) (γ) 

1 ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟΥ 1 

3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  2 

4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  3 

5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 

6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  1 

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ  1 

8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ  1 

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 6 

10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 6 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

(α) (β) (γ) 

11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΕΤ 3 

12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΑΣ  1 

13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑ∆ΙΩΝ & ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 

14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ  2 

15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ   1 

16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΑΓΙΕ,ΟΜΦΑΛΟ,ΧΟΑΝΗ & ΜΟΥΑΓΙΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ  2 

18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  1 

19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  1 

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ  1 

21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  3 

22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ  1 

23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 

24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Μ.Ε. 2 

25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΣΤΡΑΣ ΑΕΡΟΣ  1 

26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 

27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ  1 

28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ  4 

29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ  1 

30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ   1 

31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ  1 

32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΣΕΤ 1 

33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  4 

34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  2 

35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΟ  2 

36 ΕΛΕΓΧΟΣ -ΣΕΡΒΙΣ A/C - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  2 

37 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  6 

38 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 6 

39 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  2 

40 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ 3 

41 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 22 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

42 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ  2 

43 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΓΚΡΟΥΠ ∆ΙΑΦ/ΚΟΥ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  9 

44 ΕΞΑΓΩΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ   8 

45 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥ  2 

46 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΡΙΒΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  2 

47 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  2 

48 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  29 

(α) (β) (γ) 

49 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ-ΠΛΑΤΩ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  7 

50 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & OVER ΦΟΡΤΗΓΟΥ  19 

51 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΓΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΟΥ  13 

52 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 

53 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 

54 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΕΚ  1 

55 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝ/ΣΗ 6 ΜΠΕΚ  4 

56 ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  7 

57 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ  3 

58 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ  6 

59 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 

60 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΑΕΡΑ  1 

61 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΣΚΟΥ (PTO)   7 

62 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΧΑΛΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Μ.Ε. 1 

63 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  3 

64 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΑΣΜΑΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  2 

65 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓ.&ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)  24 

66 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 11 

67 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΝΤΟΦΛΑΣ ΦΡΕΝΟΥ  2 

68 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4 

69 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 2 

70 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 

71 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 

72 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 2 





 

Σελίδα 52 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

73 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  3 

74 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  6 

75 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Μ.Ε. 2 

76 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 

77 ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  1 

78 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 

79 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΠΙΛΟΤΟΥ-ΓΚΑΖΙΟΥ  2 

80 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 

81 ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  4 

82 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ  11 

83 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  2 

84 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 

85 ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΙΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 

86 ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Μ.Ε. 2 

(α) (β) (γ) 

87 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ 7 

88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 3 

89 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (Σ.Α.Π) - ΕΛΕΓΧΟΣ  3 

90 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ (Σ.Α.Π)-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ABS) ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 14 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ  

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(ΤΜΗΜΑ 3) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

(α) (β) (γ) 

1 ΑΜΜΟΒΟΛΗ YΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 6m3 7 

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 3 

3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ  2 

4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ 5 

5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 3 





 

Σελίδα 53 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΤΣΑΠΑΣ   10 

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΣΤΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ "ΤΕΜΠΕΛΗ" 9 

8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ  1 

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΟΜΠΛΕ  2 

10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ  1 

11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΟΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  3 

12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ή ΚΑΤΩ  1 

13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 

14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ 3 

15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΑΜΦΟΡ  4 

16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΥΓΙΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  3 

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ή ΠΙΣΩ 1 

18 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  20 

19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΥ∆Ι ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ  1 

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ  1 

21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ-∆ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗ ΡΤΟ 9 

22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 8 

23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ  2 

24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  1 

25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  7 

26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  1 

27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3 

28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΑΚΕΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  7 

(α) (β) (γ) 

29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΙΣΗ  3 

30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 2 

31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ  2 

32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ  2 

33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΡΤΟ 2 

34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  1 

35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  3 

36 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ (ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΣΗΣ, ΚΛΠ)  2 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

37 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 11 

38 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  1 

39 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ή ΠΙΣΩ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  1 

40 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΠΙΣΩ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 1 

41 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ  1 

42 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 5 

43 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 6 

44 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 

45 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΒΑΣΕΙΣ  3 

46 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 3 

47 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 5 

48 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ  5 

49 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΜΟΥΙΤ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ, ΦΥΣΟΥΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ  5 

50 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΥΣΚΑΣ & ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  3 

51 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΣΟΥΣΤΑΣ  3 

52 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 6m3ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 6 

53 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΧΕΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΡ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 6 

54 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΦΛΕΡ 6 

55 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 

56 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 6 

57 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΠΟ∆ΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 11 

58 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΕΤΑ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 18 

59 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ "ΣΠΑΣΤΟΥ" ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 13 

60 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ  4 

61 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΙΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ 6 

62 ΓΕΜΙΣΜΑ 4 ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ  2 

63 ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΚΑΡΕ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΥΛΗΚΟ  4 

64 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ & ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 6m3 8 

65 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΡΟΣΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 5ΜΜ (ΟΛΙΚΗ)  16 

66 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 'Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΚΟΥΒΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  7 

(α) (β) (γ) 

67 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΝ/ΘΕΤΗΣΗ ΣΟΥΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΩΝ-∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΩΝ 3 





 

Σελίδα 55 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

68 ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  4 

69 ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ  7 

70 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΗΣ  3 

71 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΡΜΟΥ  6 

72 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡ∆ΙΑΣ  9 

73 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ, Ο∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ 8 

74 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ,ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ,  ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΟΥΡΩΝ ΣΠΡΟΓΚΕΡ 5 

75 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  3 

76 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 3 

77 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΑΝΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 8 

78 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΚΑΙ ΣΦΥΡΙΩΝ 6 

79 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  1 

80 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΨΗΣ (ΜΕ HARDOX) ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΚΟΥΒΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 11 

81 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΩΝ 4 

82 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ∆ΟΤΗ ΚΟΧΛΙΑ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 6 

83 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 

84 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΗΓΟΥ ΚΑ∆ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  9 

85 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠ/ΤΗΣΗ 13 

86 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΟΥΒΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 11 

87 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΑΦΗΣ Ή ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο∆ΩΝ 1 

88 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  5 

89 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ  1 

90 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ  2 

91 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ 3 

92 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΩΝ  3 

93 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  3 

94 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  6 

95 ΙΣΙΩΜΑ ΒΑΚΤΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ & ΚΟΛΛΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 8 

96 ΙΣΙΩΜΑ ΦΟΡΕΙΟΥ ΤΕΜΠΕΛΗ 9 

97 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1 

98 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΣΙΕΡΕΣ ΕΡΤΑΛΟΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 1 

99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΕΑ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 2 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 

101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΧΛΙΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 10 

102 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΩΝΑΣ – ΠΗΝΙΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 7 

103 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΕ HARDOX 440) ΛΕΠΙ∆ΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 7 

104 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΙΕΛΑΣ ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΗΣ 13 

(α) (β) (γ) 

105 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 6m3 20 

106 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Μ.Ε. 2 

107 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  2 

108 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 3 

109 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΟΥ Φ100 ΜΕ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ 9 

110 ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ε∆ΡΕΣ ΦΩΛΙΕΣ ΠΕΙΡΟΙ  7 

111 ΚΟΛΛΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  1 

112 ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  1 

113 ΡΕΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ  1 

114 ΡΕΚΤΙΦΙΕ Ε∆ΡΩΝ & ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  4 

115 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥ  11 

116 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ.ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ  5 

117 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΩΡΙ∆Α  3 

118 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1 

119 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ  4 

120 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΚΟΡΜΟΥ  6 

121 ΤΟΡΝΕΥΣΗ ΠΑΤΟΥΡΩΝ  5 

122 ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ  1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  

(ΤΜΗΜΑ 4) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

(α) (β) (γ) 

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΟ  1 

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΜΙΖΑΣ  1 

3 ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  3 

4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙ∆ΑΣ 2 

5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΕΛΕ 2 

6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΞΟΥ∆ΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 4 

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

8 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  3 

9 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  2 

10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΥΝΑΜΟ (ΟΛΙΚΗ)  2 

11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ (ΟΛΙΚΗ)   2 

12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΤΙΖΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΚΟΝΤΕΡ  1 

13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  1 

(α) (β) (γ) 

14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (ΟΛΙΚΗ)  2 

15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΑΡΟΥ  1 

16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ  1 

17 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ  1 

18 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 1 

19 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  7 

20 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΑΡΟΥ  1 

21 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ  

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ  

(ΤΜΗΜΑ 5) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ 

(α) (β) (γ) 

1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1 

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ) 1 

3 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 

4 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 

5 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 

6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑ 1 

7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 2 

8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 3 

9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 'Η ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑ 2 

 

Οι προαναφερόµενες εργασίες κάθε φορά συντήρησης – επισκευής – µετασκευής – εκσυγχρονισµού των 

Μέσων της Π.Ε. Πιερίας, είναι ενδεικτικές (δεν θα γίνει χρήση του συνόλου τους), παρουσιάζονται για 

την ύπαρξη µέτρου σύγκρισης και σηµείου αναφοράς και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου 

είδους σχετικών εργασιών (κύριων ή δευτερευόντων) οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, 

λόγω του είδους του έργου που εκτελείται από αυτά. 

Για τον λόγο αυτό οι οποιεσδήποτε ενέργειες του Αναδόχου θα πραγµατοποιούνται πάντα µετά από 

συνεννόηση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να 

επισκευάζει – µετασκευάζει – εκσυγχρονίζει τα οχήµατα, µηχανήµατα και τους εξοπλισµούς (τα ονοµαζόµενα 

ΜΕΣΑ) µετά από βλάβη τους ή να τα συντηρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης του 

κάθε µέσου (προµηθευόµενος τα τυχόν αναγκαία υλικά ή ανταλλακτικά), πάντα µετά και σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί αναλοίωτο µεταξύ άλλων το δικαίωµα του καθορισµού και της 

ιεράρχησης των απαιτουµένων κάθε φορά εργασιών. 

Στη συνέχεια, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ενδεικτικά ανταλλακτικά (µε εκτιµώµενα 

στοιχεία κόστους ανά µονάδα µέτρησης προ Φ.Π.Α.) που είναι πιθανώς να χρειαστούν για τη συντήρηση - 

επισκευή – µετασκευή – εκσυγχρονισµό των Μέσων της Π.Ε. Πιερίας και ίσως προκύψουν στις αντίστοιχες 

κατηγορίες εργασιών που δόθηκαν. Ο διαχωρισµός  σε κατηγορίες (οµάδες) είναι αντίστοιχος µε τις εργασίες 

επισκευής και συντήρησης. 

 

 

 

 





 

Σελίδα 59 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 & 2 

(Οι προβαλλόµενες τιµές περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος προ ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

(α) (β) (γ) (δ) 

1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (IVECO) Τεµ. 105,0 

2 Ακραξονίου καπάκι (SCANIA) Τεµ 45,0 

3 Ακρόµπαρο κρεµαγιέρας (IVECO) Τεµ 49,0 

4 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ καµπίνας (IVECO) Τεµ. 100,0 

5 Αµορτισέρ καµπίνας (RENAULT) Τεµ 107,0 

6 Αµορτισέρ καµπίνας (SCANIA) Τεµ 80,0 

7 Ανεµιστήρας κοµπλέ µε βάση (SCANIA) Τεµ 358,0 

8 Αντίβαρα (SCANIA) Τεµ 320,0 

9 Αντίβαρο ρεγουλατόρου (IVECO) Τεµ 95,0 

10 Αντλία λαδιού (SCANIA) Τεµ 115,0 

11 Αντλία νερού SCANIA Τεµ. 390,0 

12 ΑΝΤΛΙΑ ΠΤΕΡΥΓ. (CARTIGE) 35ΒQ03 28 G RIGHT (SCANIA) Τεµ. 600,0 

13 Αντλία συµπλέκτη SCANIA Τεµ 480,0 

14 Αντλία συµπλέκτη ΤΕ (IVECO) Τεµ 79,0 

15 Αντλία τιµονιού IVECO Τεµ. 680,0 

16 Αξονα φυσούνας χειρόφρενου σετ κοµπλέ  CATERPILLAR Σετ 129,0 

17 Άξονας (IVECO) Τεµ 220,0 

18 Άξονας τρελός (SCANIA) Τεµ 140,0 

19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ (IVECO) Τεµ. 2,5 

20 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΡΥΛΛΟΥ (IVECO) Τεµ. 2,5 

21 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΟΧΟΥ (SCANIA) Τεµ. 5,0 

22 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΟΥ (SCANIA)  Τεµ. 47,5 

23 Βάκτρο διάτρητο (SCANIA) Τεµ 200,0 

24 Βάκτρο χρωµίου (SCANIA) Τεµ 20,0 

25 Βαλβίδες CASE Τεµ 27,5 

26 Βαλβίδα θερµοκρασίας (SCANIA) Τεµ 150,0 





 

Σελίδα 60 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

27 ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ (CATERPILLAR) Τεµ. 170,0 

28 ΒΑΛΒΙ∆Α ΛΑ∆ΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ (SCANIA)  Τεµ. 85,0 

29 Βαλβίδα µπεκ (IVECO) Τεµ 140,0 

30 Βαλβίδα πιέσεως µε ρυθµιστή (IVECO) Τεµ 240,0 

31 Βαλβίδα σκάστρα ξηραντήρα (SCANIA) Τεµ 35,0 

32 Βαλβίδα στοπ  CU (IVECO) Τεµ 87,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

33 Βάση ωθηστικού (UNIMOG) Τεµ 225,0 

34 Βάση ρουλεµάν (IVECO) Τεµ 95,0 

35 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ VDO (SCANIA) Τεµ. 15,0 

36 ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ (SCANIA) Τεµ. 350,0 

37 ΒΙ∆Α ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΖΑΜΦΟΡ (SCANIA) Τεµ. 15,0 

38 Βίδες κεντρικού SCANIA Τεµ 2,0 

39 Βοηθητική αντλία (SCANIA) Τεµ 130,0 

40 ΒΟΛΑΝ ΠΛΑΝΗΣ (SCANIA) Τεµ. 75,0 

41 ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΣΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΟΜΠΛΕ (IVECO) Τεµ. 450,0 

42 ΓΡΥΛΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ (IVECO) Τεµ. 130,0 

43 ∆ΑΓΚΑΝΑ (RENAULT) Τεµ. 1.750,0 

44 ∆ακτυλίδι µεταλλικό για τεντωτήρα ιµάντα (SCANIA) Τεµ 25,0 

45 ∆ακτυλίδι ορειχάλκινο αρπάγης (RENAULT) Τεµ 60,0 

46 ∆ακτυλίδι σιδήρου αρπάγης (RENAULT) Τεµ 40,0 

47 ∆ακτυλίδι σούστας (SCANIA) Τεµ 22,0 

48 ∆εξιά δαγκάνα φρένου (IVECO) Τεµ 1.418,0 

49 ∆είκτης λαδιού (CATERPILLAR) Τεµ 70,0 

50 ∆είκτης πετρελαίου (CATERPILLAR) Τεµ 100,0 

51 ∆είκτης υδραυλικού ελαίου (CATERPILLAR) Τεµ 100,0 

52 ∆ιαχωριστής λαδιού (CATERPILLAR) Τεµ 120,0 

53 ∆ΙΣΚΟΣ (SCANIA) Τεµ. 280,0 

54 ∆ΙΣΚΟΣ – ΠΛΑΤΩ ΚΟΜΠΛΕ (UNIMOG) Σετ 2.200,0 

55 ∆ίσκος -πλατώ (SCANIA) Σετ 850,0 





 

Σελίδα 61 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

56 ∆ίσκος πλατώ (IVECO) Σετ 504,0 

57 ∆ΙΧΑΛΑ ΩΘΗΣΕΩΣ ΣΕΤ (SCANIA) Τεµ. 200,0 

58 ∆ΙΧΑΛΟ ΑΠΌ ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ (SCANIA) Τεµ. 160,0 

59 ∆ίχαλο συµπλέκτη (SCANIA) Τεµ 40,0 

60 ∆ΙΧΑΛΟ ΩΘΗΣΤΙΚΟΥ Τεµ 245,0 

61 ∆ΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (IVECO) Τεµ. 120,0 

62 Εγκέφαλος Πλήρους Ελέγχου Κινητήρα (BMC PRO) Σετ 2.250,0 

63 Εκκεντροφόρος (SCANIA) Τεµ 760,0 

64 Ελατήρια κοµφλέρ (Σετ) CATERPILLAR Σετ 18,0 

65 Ελαστικός δακτύλιος (RENAULT) Τεµ 51,0 

66 Ελαστικός δακτύλιος (RENAULT) Τεµ 51,0 

67 Ελαστ. Σωλήνες Υψηλής Πίεσης (AMBIENTE FOREDIL) Σετ 235,0 

68 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ GD612 276840 (STAYER) Τεµ. 80,0 

69 Ελατήρια κοµφλέρ (SCANIA) Τεµ 29,0 

70 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΕΤ ΠΥΡΑΚΙΑ 2ΑΣ (IVECO ML) Σετ 57,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

71 Ελατήριο πίεσης Φ8 Τεµ 34,0 

72 Ελατήριο σιαγώνας (SCANIA) Τεµ 5,0 

73 Ελατήριο τεντωτήρος FL614  Τεµ 23,0 

74 Εµβολοχιτώνια (SCANIA) Τεµ 250,0 

75 ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (RENAULT) Τεµ. 280,0 

76 ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (FOREDIL-MACCHINE) Τεµ. 200,0 

77 Καπάκι δοχείου λαδιού Τεµ 3,2 

78 Καπάκι και βάση φίλτρου (SCANIA) Τεµ 51,0 

79 Καπάκι κοµφλέρ (SCANIA) Τεµ 45,5 

80 ΚΑΠΑΚΙ ΠΕΙΡΩΝ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ FL (SCANIA) Τεµ. 30,0 

81 ΚΑΡΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 (SCANIA) Τεµ. 195,0 

82 ΚΑΤΡΙΤΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ (IVECO) Τεµ. 580,0 

83 Κέλυφος (RENAULT) Τεµ 112,0 

84 Κέλυφος κοµπλέ ρουλεµάν (SCANIA) Τεµ 246,0 





 

Σελίδα 62 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

85 Κέλυφος τουρµπίνας VOLVO Τεµ 598,0 

86 Κεντρικοί πύροι αρπάγης (RENAULT) Τεµ 85,0 

87 Κεντρικός άξονας (SCANIA) Τεµ 290,0 

88 Κεντρικός άξονας (SCANIA) Τεµ 335,0 

89 Κεφαλάρι κοµφλέρ CATERPILLAR Τεµ 105,0 

90 Κοµφλέρ σετ επισκευής CATERPILLAR Τεµ 27,0 

91 Κοµφλέρ χιτώνιο CATERPILLAR Τεµ 22,0 

92 Κολάρο νερού Τεµ 48,0 

93 Κολάρο τουρµπίνας SCANIA Τεµ 308,0 

94 Κολάρο Φ25 - 1,00µ (SCANIA) Τεµ 13,0 

95 Κολάρα Νερού Κινητήρα (AMBIENTE FOREDIL) Τεµ 175,0 

96 Κοµπλέρ (SCANIA) Τεµ 100,5 

97 Κοµπλέρ σιδήρου φλαντζωτό (αντλίας κεντρικού) SCANIA Τεµ 120,0 

98 ΚΟΝΤΡΑ ΣΟΥΣΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ (SCANIA) Τεµ. 188,0 

99 Κοπλέρ σασµάν SCANIA Τεµ 82,0 

100 Λάµες οπίσθιου ζαµφόρ (SCANIA) Τεµ 60,0 

101 ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (SCANIA) Τεµ. 7,5 

102 ΛΑΣΤΙΧΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΖΑΜΦΟΡ (SCANIA) Τεµ. 7,5 

103 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΚΩΝΙΚΑ (SCANIA) Τεµ. 7,5 

104 Λάστιχα κώνικα (IVECO) Τεµ 7,0 

105 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΙΩΤΗ Τεµ. 8,0 

106 ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΟ∆ΕΛ.ΕΜΒΟΛΩΝ ΣΕΤ (SCANIA) Σετ 135,0 

107 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕΤ (IVECO 50 C15) Σετ 48,0 

108 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕΤ (SCANIA) Σετ 26,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

109 Λάστιχα τεντωτήρος (SCANIA) Τεµ 2,0 

110 Λαστιχάκι αργού-γρήγορου (IVECO) Τεµ 13,5 

111 Λαστιχάκι τρόµπας νερού (IVECO) Τεµ 1,0 

112 Λάστιχο µειωτή (IVECO) Τεµ 15,0 

113 ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΖΑΜΦΟΡ ΑΝΩ (SCANIA) Τεµ. 70,0 





 

Σελίδα 63 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

114 Λάστιχο φυτίλι (IVECO) Μέτ 4,0 

115 Μάνα οπίσθια SCANIA Τεµ 120,0 

116 ΜΟΥΦΑ ΑΠΌ ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ (RENAULT) Τεµ. 185,0 

117 ΜΠΑΛΑΚΙ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ (IVECO) Τεµ. 95,0 

118 Μπαλάκι ρεγουλατόρου (SCANIA) Τεµ 55,0 

119 ΜΠΕΚ ΒΑΛΒΙ∆Α (IVECO C65C00)  Τεµ. 120,0 

120 ΜΠΕΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ (IVECO) Τεµ. 98,0 

121 Μπεκ κοµπλέ και ηλεκτρικά σετ (IVECO) Σετ 750,0 

122 ΜΠΕΚ ΣΤΕΓΑΝΑ (IVECO 50 C15) Τεµ. 19,0 

123 ΜΠΕΚ ΣΤΕΓΑΝΑ (IVECO C65C00) Τεµ. 19,0 

124 ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΗ (CATERPILLAR) Τεµ. 5,5 

125 Μπουζόνια τροχών Τεµ 6,0 

126 Μπουλόνια τροχού  VOLVO FE 4X2R  Τεµ. 45,0 

127 Μπρακέτο Scania Τεµ 115,0 

128 Ντίζα αµπραγιάζ (IVECO) Τεµ 23,5 

129 Ντίζα ρεγουλατόρου (SCANIA) Τεµ 26,0 

130 Ντίζα χειρόφρενου IVECO Τεµ 19,0 

131 Οδηγός από τεφλόν 50x40x20 Τεµ 25,0 

132 Παντόφλα φρένων (IVECO) Τεµ 69,5 

133 Παντόφλα φρένων (SCANIA) Τεµ 155,0 

134 ΠΕΙΡΟΙ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ ΣΕΤ (SCANIA) Σετ 65,0 

135 Πεντάλ γκαζιού (IVECO) Τεµ 216,0 

136 Πεντάλ συµπλέκτη IVECO Τεµ 148,0 

137 Περικόχλια τροχού  4X2R  Τεµ. 21,0 

138 Πιστονάκι βοηθητικής (SCANIA) Τεµ 32,0 

139 Πιστόνι κοµφλέρ CATERPILLAR Τεµ 26,0 

140 Πιστόνι κίνησης Φ50*100 (SCANIA) Τεµ 45,0 

141 Πλακέτα (IVECO) Τεµ 550,00 

142 Πλαστικό καζανάκι ψυγείου νερού (RENAULT) Τεµ 315,0 

143 ΠΟΜΠΑ COMM.RAIL (SCANIA) Τεµ. 1.500,0 





 

Σελίδα 64 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

144 Ρεγουλατόρος αυτόµατος Τεµ 145,0 

145 ΡΟ∆ΕΛΑ ΒΙ∆ΑΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΖΑΜΦΟΡ Τεµ. 5,0 

146 ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΚΟΝΤΡΑΣ Τεµ. 5,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

147 ΡΟ∆ΕΛΕΣ ΣΑΣΜΑΝ Τεµ. 13,0 

148 Ρότορας VICKERS µε πτερύγια Τεµ 280,0 

149 Ρουλεµάν Βάσεως CATERPILLAR Σετ 45,0 

150 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΟΛΑΝ (SCANIA) Τεµ. 35,0 

151 Ρουλεµάν Βολάν (UNIMOG) Tem 75,0 

152 Ρουλεµάν Έδρασης (IVECO) Τεµ 100,0 

153 Ρουλεµάν ενδιάµεσου κεντρικού CATERPILLAR Τεµ 290,0 

154 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΖΚL 6012 (SCANIA) Τεµ. 19,0 

155 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΠΡΙΡΖΕΡΕΚ (IVECO) Τεµ. 100,0 

156 Ρουλεµάν συµπλέκτου  (SCANIA) Τεµ 120,0 

157 Ρουλεµάν τεντωτήρα (IVECO) Τεµ 56,0 

158 Ρουλεµάν τεντωτήρος (SCANIA) Τεµ 8,0 

159 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΕΛΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΕΤ (IVECO) Τεµ. 80,0 

160 Ρουλεµάν τρελού εµπρός (SCANIA) Τεµ 78,0 

161 Ρουλεµάν τρελού πίσω (SCANIA) Τεµ 98,0 

162 Ρουλεµάν τροχού (SCANIA) Τεµ 68,0 

163 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΩΘΗΣΕΩΣ (SCANIA) Τεµ. 120,0 

164 Ρουλεµάν Ωθηστικού (UNIMOG) Τεµ 425,0 

165 ΡΥΘΜ.ΠΙΕΣΗΣ (SCANIA) Τεµ. 70,0 

166 ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ (RENAULT) Τεµ. 840,0 

167 Σετ λάστιχα αντλίας SCANIA Τεµ. 80,0 

168 Σετ λάστιχα θερµοστάτη SCANIA Τεµ. 80,0 

169 Σετ τσιµούχες τροχού SCANIA Τεµ. 350,0 

170 Σινεµπλόκ  IVECO Τεµ. 70,0 

171 Σκάστρα αέρος CATERPILLAR Τεµ 260,0 

172 Σταυροί κεντρικών ευθυγραµµισµένοι (UNIMOG) Σετ 680,0 





 

Σελίδα 65 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

173 Τεντωτήρας  βεντιλατέρ SCANIA Τεµ. 290,0 

174 Τεντωτήρας  δυναµό SCANIA Τεµ. 180,0 

175 Τροχαλία τρ. Νερού NTD (IVECO) Τεµ 320,5 

176 Φερµουίτ 180 cm (SCANIA) Σετ 112,0 

177 Φερµουίτ 220 (SCANIA) Σετ 123,0 

178 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ∆ΙΣΚΟΥ ΖΕΥΓΟΣ (IVECO) Σετ 82,0 

179 Φίλτρο αέρος εξωτερικό CATERPILLAR Τεµ 57,0 

180 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ (HBM) Τεµ. 70,0 

181 Φίλτρο αέρος εσωτερικό (CASE) Τεµ 55,0 

182 Φίλτρο αυτόµατου σασµάν ΠΛΗΡΕΣ Τεµ 100,0 

183 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Τεµ. 15,0 

184 Φίλτρο ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ Τεµ 79,5 

(α) (β) (γ) (δ) 

185 Φίλτρο νερού Τεµ 58,0 

186 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝ Τεµ. 25,0 

187 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ Τεµ. 30,0 

188 ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ CATERPILLAR Τεµ. 40,0 

189 Φίλτρο υδραυλικού HBM NOBAS Τεµ 50,0 

190 Φίλτρο υδραυλικού RENAULT Τεµ 74,8 

191 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ (IVECO) Τεµ. 17,0 

192 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (RENAULT) Τεµ. 95,0 

193 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ WK939 (IVECO) Τεµ. 75,0 

194 ΦΛΑΝΤΖΑ 0950-Κ1246 (SCANIA) Τεµ. 2,0 

195 ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ FL (SCANIA) Τεµ. 6,0 

196 Φλάντζες κεφαλής σετ (SCANIA) Σετ 315,0 

197 Φλάντζες κοµπρεσέρ αέρα (IVECO) Σετ 198,0 

198 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΟΜΦΛΕΡ ΣΕΤ (SCANIA) Σετ 60,0 

199 Φλάντζες πολλαπλής  IVECO EL28 Σετ 20,0 

200 Φλάντζες σασµάν σετ  Σετ 85,0 

201 ΦΛΑΝΤΖΕΣ-ΒΑΛΒΙ∆ΑΚΙΑ ΚΟΜΦΛΕΡ ΣΕΤ (SCANIA) Τεµ. 48,0 





 

Σελίδα 66 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

202 Φλοτέρ πετρελαίου ECTE (IVECO) Τεµ 51,0 

203 ΦΟΥΡΚΕΤΟ (IVECO) Τεµ. 250,0 

204 ΦΟΥΣΚΑ (CATERPILLAR) Τεµ. 60,0 

205 Φούσκα θερµοκρασίας (BENATI) Τεµ 45,0 

206 Φούσκα λεβιέ ΤΑΧ. ETR (IVECO) Τεµ 10,0 

207 ΦΥΣΟΥΝΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24Χ16 (SCANIA) Τεµ. 150,0 

208 ΦΥΣΟΥΝΑ ΤΑΠΑ ΑΕΡΟΣ (SCANIA)  Τεµ. 170,0 

209 ΧΕΛΩΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΙΣΙΝΗ (SCANIA) Τεµ. 265,0 

210 Ψυγείο Νερού (ΑΜΒΙΕΝΤΕ FOREDIL) Τεµ 760,0 

211 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (IVECO) Τεµ. 625,0 

212 Ψυγείο Υδραυλικού (AMBIENTE FOREDIL) Τεµ 785,0 

213 ΑΚΡΑΞΟΝΙΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ∆ΑΓΚΑΝΕΣ (MITSUBISHI L200) Τεµ. 150,0 

214 ∆ΙΣΚΟΣ (MITSUBISHI) Τεµ. 50,0 

215 ∆ΙΣΚΟΣ ΠΛΑΤΩ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΕΤ (MITSUBISHI) Σετ 220,0 

216 ∆οχείο υαλοκαθαριστήρων (MITSUBISHI) Τεµ 60,0 

217 Ελαστικός δακτύλιος Τεµ 50,6 

218 ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 7PK 2875XS (MERCEDES) Τεµ. 60,0 

219 Ιµάντας χρονισµού 123x29 MITSUBISHI Τεµ 17,0 

220 Ιµάντας χρονισµού µικρός 0651/2 MITSUBISHI Τεµ 8,1 

221 Κολάρο νερού κινητήρος MITSUBISHI  Τεµ 37,0 

222 Ρουλεµάν χρονισµού MITSUBISHI Τεµ 17,6 

(α) (β) (γ) (δ) 

223 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΩΘΗΣΕΩΣ (MITSUBISHI) Τεµ. 50,0 

224 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΣΕΤ (MITSUBISHI) Σετ 235,0 

225 Τακάκια MITSUBISHI Τεµ 32,5 

226 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (MITSUBISHI) Τεµ. 6,9 

227 ΦΟΥΡΚΕΤΕΣ ΣΑΣΜΑΝ ΚΟΜΠΛΕ (MITSUBISHI) Τεµ. 100,0 

228 ΦΡΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΑΣ 0,65 Τεµ. 35,0 

 

 

 





 

Σελίδα 67 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 

(Οι προβαλλόµενες τιµές περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος προ ΦΠΑ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

(α) (β) (γ) (δ) 

1 ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ Ο∆ΗΓΟΥ (IVECO) Τεµ. 135,0 

2 ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ ΠΟΡΤΑΣ (RENAULT) Τεµ. 250,0 

3 ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τεµ. 230,0 

4 Αντλία υδραυλικού (IVECO) Τεµ 790,0 

5 Αντλία υδραυλικού (BMC PRO) Τεµ 810,0 

6 Αντλία υδραυλικού (RENAULT) Τεµ 1.200,0 

7 ΑΝΤΛΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ (CATERPILLAR) Τεµ. 1.250,0 

8 ΑΞΟΝΑΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΟΥ Τεµ. 70,0 

9 Αυτοκόλλητη λωρίδα 10cm φάρδος, 90 µέτρα µήκος (9m2) m2 30,0 

10 Βαλβίδα βοηθητικής Τεµ 18,0 

11 Βαλβίδα επιστροφής Τεµ 36,5 

12 Βαλβίδα πιέσεως µε ρυθµιστή Τεµ 240,0 

13 Βαλβίδα στοπ  CU Τεµ 87,0 

14 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ CONTROL (NISSAN) Σετ 695,0 

15 Βαλβίδες HYDRAULIC Τεµ 95,0 

16 Βαλβίδες ασφαλείας Τεµ 100,0 

17 Βαλβίδες βοηθητικές (SAFE) Τεµ 65,0 

18 ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΕΤ HYDRAULIC Σετ 65,0 

19 Βάνα θυληκιά 1΄΄ Τεµ 10,0 

20 Βάσεις κοµπλέρ Τεµ 5,0 

21 Βάσεις φλας φτερού (RENAULT) Τεµ 40,0 

22 Βάση καθρέφτη (RENAULT) Τεµ 110,0 

23 Βοηθητική αντλία HYDRAULIC Τεµ 130,0 

24 ΒΑΚΤΡΟ Φ30 Τεµ. 20,0 

(α) (β) (γ) (δ) 





 

Σελίδα 68 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

25 ΒΑΚΤΡΟ Φ60/40 Τεµ. 160,0 

26 ΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΟΥ Τεµ. 16,0 

27 Βάση δοντιού βαρέως τύπου Τεµ 177,2 

28 ∆ακτυλίδι ορειχάλκινο (RENAULT) Τεµ 60,0 

29 ∆ακτυλίδι σιδήρου (RENAULT) Τεµ 40,0 

30 ∆ιακλαδωτής αέρος Τεµ 65,0 

31 ∆ιακόπτης κόπλερ (NISSAN) Τεµ 39,0 

32 Εξάτµισης σπιράλ SCANIA F12 120x360  Τεµ 67,0 

33 Εξάτµισης σπιράλ ΤΕ (IVECO) Τεµ 121,0 

34 Επαγωγικό κίνησης Φ18 Τεµ 45,0 

35 Ζυγγί MB. 18X82x180 Τεµ 10,0 

36 Ιµάντας (RENAULT) Τεµ 25,0 

37 Ιµάντας 10x1200 (SCANIA) Τεµ 12,0 

38 Ιµάντας DS2 (IVECO) Τεµ 22,0 

39 Ιµάντας GR1710 (IVECO) Τεµ 16,0 

40 Ιµάντας αλτενέιτορ IVECO Τεµ 10,0 

41 Ιµάντας αντλίας νερού (MITSUBISHI) Τεµ 6,9 

42 Ιµάντας δυναµό (MITSUBISHI) Τεµ 6,6 

43 ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 7PK 2875XS (MERCEDES) Τεµ. 60,0 

44 Ιµάντας κεντρικός SCANIA Τεµ. 130,0 

45 Ιµάντας χρονισµού NTD IVECO Τεµ 63,0 

46 Ιµάντες  13x1850 (SCANIA) Τεµ 16,0 

47 ΙΜΑΝΤΕΣ 12,5Χ770 Τεµ. 12,0 

48 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ Τεµ. 42,5 

49 Καζανάκι εξατµισης πολλλαπλής Εφαρµογής Τεµ 280,0 

50 Καθρέφτης βοηθητικός γενικής (NISSAN) Τεµ 15,0 

51 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΓΙΓΑΣ Τεµ. 30,0 

52 ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΒΑΣΗ ΑΝΩ (SCANIA) Τεµ. 88,0 

53 ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (NISSAN) Τεµ. 70,0 

54 ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΠΑΚΙ ΑΝΩ (SCANIA) Τεµ. 40,0 





 

Σελίδα 69 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

55 ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΑΝΩ (SCANIA) Τεµ. 98,0 

56 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ (IVECO) Τεµ. 400,0 

57 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΚΟΜΠΛΕ ∆ΕΞΙΟΣ (IVECO) Τεµ. 400,0 

58 Καθρέφτη κρύσταλλο (SCANIA) Τεµ 120,0 

59 Καθρέφτης (RENAULT) Τεµ 80,0 

60 Καθρέφτης (SCANIA) Τεµ 98,0 

61 Κάλλυµα φανού (RENAULT) Τεµ 130,0 

62 Κάλυµµα καθρέφτη (SCANIA) Τεµ 40,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

63 Κάλυµµα µεγάλου καθρέφτη (IVECO) Τεµ 42,0 

64 Κάλυµµα µικρού καθρέφτη (IVECO) Τεµ 22,0 

65 Κεντρικοί πύροι (RENAULT) Τεµ 85,0 

66 Κεντρικός άξονας υπερκατασκευής (UNIMOG) Τεµ 188,0 

67 Κιλοδοκός για βάσεις Τεµ 60,0 

68 Κοµπρεσέρ UNI SD 7H15 ΨΛ 8-10 6 Τρυπ. IVECO Τεµ 450,0 

69 Κοµπρεσέρ SCANIA Τεµ 570,0 

70 Λαµαρίνα Hardox Κιλ 3,9 

71 Λαµαρίνες 200x100x4 Τεµ 42,0 

72 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 1/2 R2 MHKOΣ 0,45 (CATERPILLAR) Τεµ. 20,0 

73 Μαρκούτσι (σωλήνας) 1΄΄ R454 µήκος 1,10 Τεµ 67,0 

74 Μαρκούτσι (σωλήνας) 1 -R4 µήκος 1,17 Τεµ 42,0 

75 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 1 ΙΝΤΣΑ  R2 ΜΗΚΟΣ 1,20 Τεµ. 37,0 

76 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 1 ΙΝΤΣΑ R2 ΜΗΚΟΣ 1,10 Τεµ. 36,0 

77 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 1/2 R2 MHKOS 0,70 Τεµ. 16,0 

78 Μαρκούτσι (σωλήνας) 1/2 R2 µήκος 0,85µ Τεµ 17,0 

79 Μαρκούτσι (σωλήνας) 1/2 R2 µήκος 1,00µ Τεµ 18,0 

80 Μαρκούτσι (σωλήνας) 1/2 R2 µήκος 1,10µ Τεµ 18,0 

81 Μαρκούτσι (σωλήνας) 1/2 R2 µήκος 1,20 Τεµ 20,0 

82 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 1/2 R2 ΜΗΚΟΣ 1,90 Τεµ. 44,0 

83 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 1/2 ΤΕΦΛΟΝ MHKOΣ 0,62  Τεµ. 22,0 





 

Σελίδα 70 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

84 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 1/4 R2 ΜΗΚΟΣ 2,85  Τεµ. 25,0 

85 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 3/4 R2 ΜΗΚΟΣ 1,10  Τεµ. 25,0 

86 Μαρκούτσι (σωλήνας) 3/4 R2 µήκος από 0,90 έως 1,30m Τεµ 31,5 

87 Μαρκούτσι (σωλήνας) 3/4 R2 µήκος από 1,31 έως 1,6m Τεµ 35,0 

88 Μαρκούτσι (σωλήνας) 3/4 R2 µήκος από 1,61 έως 1,8m Τεµ 36,5 

89 Μαρκούτσι (σωλήνας) 3/4 R2 µήκος έως 0,85m Τεµ 25,0 

90 Μαρκούτσι (σωλήνας) 3/4 µήκος 5,00m Τεµ 59,0 

91 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 3/8 R2 MHKOΣ 0,45 Τεµ. 12,0 

92 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 3/8 R2 ΜΗΚΟΣ 1,26 Τεµ. 17,5 

93 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 3/8 R2 ΜΗΚΟΣ 1,37 Τεµ. 16,0 

94 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 3/8 R2 ΜΗΚΟΣ 1,83 Τεµ. 20,0 

95 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 5/8 R2 MHKOΣ 1,30 Τεµ. 23,0 

96 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 5/8 R2 ΛΑ∆ΙΟΥ ΜΗΚΟΣ 2,00 Τεµ. 27,0 

97 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 5/8 R2 ΜΗΚΟΣ 0,80 Τεµ. 18,0 

98 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 5/8 R2 ΜΗΚΟΣ 1,04 Τεµ. 19,0 

99 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 5/8 R2 ΜΗΚΟΣ 2,25 Τεµ. 29,0 

100 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 5/8 R4 ΜΗΚΟΣ 1,56 Τεµ. 53,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

101 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ (ΣΩΛΗΝΑΣ) 5/8 Α2 ΜΗΚΟΣ 1,69 Τεµ. 39,0 

102 Μαρκούτσι 1΄΄ (σωλήνας) R2 - έως 1m Τεµ 37,0 

103 Μανόµετρο Τεµ 22,0 

104 ΜΟΥΦΑ ΑΠΌ ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ (RENAULT) Τεµ. 185,0 

105 Μπάι-µπας σετ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ Τεµ 177,0 

106 Μπουκάλες υδραυλικές υψηλής πίεσης (γενικά) Τεµ 500,0 

107 Ναυτικό κλειδί 8x1/12 Τεµ 14,0 

108 ΠΑΞΙΜΑ∆Ι ΑΞΟΝΑ Ν-665 (SCANIA) Τεµ. 22,0 

109 ΠΑΞΙΜΑ∆Ι ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΖΑΜΦΟΡ (SCANIA) Τεµ. 5,0 

110 Παξιµάδια (IVECO) Τεµ 25,0 

111 ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ (SCANIA) Τεµ. 21,0 

112 Παξιµάδια οπίσθιου ζαµφόρ (SCANIA) Τεµ 4,0 





 

Σελίδα 71 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

113 Παραµάνα εµπρόσθια 900/900, 100x30 (SCANIA) Τεµ 160,0 

114 Παραµάνα οπίσθια FH 815/815, 75x45 (SCANIA) Τεµ 150,0 

115 ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΚΟΛΛΕΣ Τεµ. 10,0 

116 ΠΑΣΤΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ Τεµ. 16,0 

117 ΠΕΡΜΑΝΙΤΗΣ ΠΑΧΟΣ 0,5Μ 1,5Χ1,00 Τεµ. 55,0 

118 ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ Τεµ. 00,1 

119 ΠΕΙΡΟ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Α ΣΕΤ (SCANIA)  Σετ 92,0 

120 ΠΙΛΟΤΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΙΡΙΟΥ Τεµ. 640,0 

121 Πύροι βάσεων βακτρών (SCANIA) Τεµ 100,0 

122 Πύρος ντίζας συµπλέκτη IVECO Τεµ 2,0 

123 Πύρος σούστας Scania οπίσθιο βιδωτό 47x183 Τεµ 24,0 

124 Ρακόρ για σωληνάκια κοµφλέρ Τεµ 5,0 

125 Ρακόρ φυσούνας (IVECO) Τεµ 19,0 

126 ΡΑΚΟΡ 1/4 R2 MHKOΣ 0,40  Τεµ. 15,0 

127 ΡΑΚΟΡ 3/8 ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΜΠΛΕ Τεµ. 8,0 

128 ΡΑΚΟΡ 3/8 ΘΥΛΗΚΟ ΚΟΜΠΛΕ Τεµ. 7,0 

129 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ RZ 002 ΣΕΤ Σετ 85,0 

130 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ RZ 009 ΣΕΤ Σετ 28,0 

131 ΡΟΥΛΕΜΑΝ (A1LMO1) Τεµ. 18,0 

132 ΡΟΥΛΕΜΑΝ (FL7) Τεµ. 40,0 

133 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 32203 Τεµ. 35,0 

134 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 39580/39520 Τεµ. 72,0 

135 Ρουλεµάν 663 Τεµ 112,0 

136 Ρουλεµάν 683 Τεµ 126,0 

137 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 7049Α/7010 Τεµ. 90,0 

138 Ρουλεµάν αυλακωτού Τεµ 95,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

139 Ρυθµιστής πίεσης Τεµ 75,0 

140 ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΣΕΤ Σετ. 250,0 

141 Σύστηµα παροχής αέρος µε ταχυσύνδεσµο Τεµ 80,0 





 

Σελίδα 72 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

142 Σφικτήρας Μ8 76/ΜΜ Τεµ 02,0 

143 Σφικτήρες βιοµηχανικοί 50x61 Τεµ 1,8 

144 Σωλήνας νερού υπερκατασκευής Μετ 12,0 

145 Σωλήνες 3/4 R2 µήκος 1,80m Τεµ 28,0 

146 ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2 R2 ΤΕΦΛΟΝ ΜΗΚΟΣ 2,50 (IVECO) Τεµ. 75,0 

147 ΣΩΛΗΝΑΣ 1/2 ΤΕΦΛΟΝ ΜΗΚΟΣ 0,56 (IVECO) Τεµ. 28,0 

148 Σωλήνας εξάτµισης IVECO Τεµ 124,5 

149 Σωλήνας εξάτµισης SCANIA Τεµ 110,0 

150 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Τεµ. 110,0 

151 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (IVECO) Τεµ. 180,6 

152 ΣΩΛΗΝΑΣ Φ13 ΜΗΚΟΣ 1,10 ΛΑ∆ΙΟΥ Τεµ. 08,0 

153 ΤΑΦ 26Χ1,5 ΘΗΛΥΚΟ ΤΡΕΛΟ Τεµ. 15,0 

154 Τέντα για διαξονικό φορτηγό (πλήρης µε αψίδες κλπ) Σετ 560,0 

155 Τέντα για τριαξονικό φορτηγό (πλήρης µε αψίδες κλπ) Σετ 650,0 

156 ΤΣΙΜΟΥΧΑ (IVECO 50 C15) Τεµ. 20,0 

157 Τσιµούχα 130x170x16 Τεµ 55,0 

158 ΤΣΙΜΟΥΧΑ  30Χ40Χ28  Τεµ. 18,0 

159 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 20Χ35Χ3  Τεµ. 4,6 

160 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 20Χ35Χ5  Τεµ. 3,0 

161 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 25Χ33,6Χ4,9/7,3  Τεµ. 5,2 

162 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 25Χ33Χ6,3  Τεµ. 5,0 

163 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 28Χ42Χ7 (ΣΑΡΩΘΡΟ SICAS) Τεµ. 7,9 

164 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 30Χ37,5Χ6 (IVECO) Τεµ. 4,5 

165 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 30Χ38Χ4,9/7,5 (IVECO) Τεµ. 5,0 

166 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 35Χ43Χ4,8/7.4 (IVECO) Τεµ. 5,5 

167 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 35Χ43Χ6,3 (IVECO) Τεµ. 5,2 

168 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 40Χ50Χ10 (IVECO) Τεµ. 7,5 

169 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 40Χ55Χ8  Τεµ. 6,8 

170 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 45,1Χ49,9Χ5,8 (IVECO) Τεµ. 4,4 

171 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 45Χ50,8Χ1,3 (IVECO) Τεµ. 2,0 





 

Σελίδα 73 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

172 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 45Χ75Χ8 (SCANIA) Τεµ. 11,0 

173 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 60Χ72Χ10 (SCANIA) Τεµ. 6,6 

174 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 60Χ75Χ8 (IVECO) Τεµ. 18,0 

175 Τσιµούχα 130x170x16 Τεµ 55,0 

176 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 28Χ42Χ7 Τεµ. 7,9 

(α) (β) (γ) (δ) 

177 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΣΕΤ (SCANIA) Σετ 115,0 

178 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΠΑΞΙΜ.11474 ΣΕΤ (SCANIA) Σετ 10,5 

179 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΣΕΤ (IVECO) Σετ 160,0 

180 Φίλτρο δεξαµενής ελαίου (NISSAN) Τεµ. 35,0 

181 ΦΙΛΤΡΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΥ (NISSAN) Τεµ. 25,0 

182 ΦΛΑΝΤΖΑ 0950-Κ1246 Τεµ. 2,0 

183 ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΟΜΦΛΕΡ ΣΕΤ Σετ 60,0 

184 ΦΛΑΝΤΖΕΣ-ΒΑΛΒΙ∆ΑΚΙΑ ΚΟΜΦΛΕΡ ΣΕΤ Τεµ. 48,0 

185 Φλάς (IVECO) Τεµ 65,0 

186 ΦΛΑΣ LH (SCANIA)  Τεµ. 29,0 

187 ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ RH IVECO (IVECO) Τεµ. 55,0 

188 ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ (IVECO) Τεµ. 42,0 

189 ΦΟΥΡΚΕΤΟ Τεµ. 250,0 

190 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ PTO Τεµ. 65,0 

191 ΦΥΛΛΟ ΑΕΡΟΣ ΚΟΝΤΡΑΣ Τεµ. 165,0 

192 ΦΥΣΟΥΝΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 24Χ16 Τεµ. 150,0 

193 ΦΥΣΟΥΝΑ ΤΑΠΑ ΑΕΡΟΣ Τεµ. 170,0 

194 Φλοτέρ δεξαµενής πετρελαίου Τεµ 80,0 

195 Χειριστήριο Τεµ 67,0 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 74 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 

(Οι προβαλλόµενες τιµές περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος προ ΦΠΑ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

(α) (β) (γ) (δ) 

1 Ακροδέκτες µπαταρίας ΥΕ101 Τεµ. 5,0 

2 Ασφαλειοθήκη IVECO Τεµ 234,0 

3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΟ (SCANIA)  Τεµ. 47,5 

4 ∆αχτυλίδι µίζας (MITSUBISHI) Τεµ 6,0 

5 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ALARM (SCANIA)  Τεµ. 65,0 

6 ∆ιακόπτης αλάρµ (CATERPILLAR) Τεµ 51,0 

7 ∆ιακόπτης αναβατορίου (CATERPILLAR) Τεµ 25,0 

8 ∆ιακόπτης IVECO Τεµ 35,0 

9 ∆ιακόπτης κοµπλέρ (IVECO) Τεµ 30,0 

10 ∆ιακόπτης φανού (SCANIA) Τεµ 22,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

11 ∆ιακόπτης φάρου (IVECO) Τεµ 11,0 

12 ∆ιακόπτης φλάς (SCANIA) Τεµ 100,0 

13 ∆ιακόπτης φώτων (IVECO) Τεµ 30,0 

14 ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙ (MITSUBISHI) Τεµ. 15,0 

15 ∆υναµό BOSCH 24V 80A Τεµ 170,0 

16 Ηλεκτρική βαλβίδα ελέγχου ροής ελαίου 3/4΄΄ (NISSAN) Τεµ 280,0 

17 Καλώδια δισκόφρενων IVECO  Τεµ 85,0 

18 Καλώδιο εύκαµπτο 3x1,5 H05VV-F Μέτ 0,5 

19 Καλώδιο εύκαµπτο 6x1,5 Μέτ 1,9 

20 Καλώδιο µίζας Φ50 µέτρα 3 Μέτ 12,0 

21 Καρβουνάκια µίζας (MITSUBISHI) Σετ 19,0 

22 Κλάξον 12V 400Hz (MITSUBISHI) Τεµ 16,0 

23 Κλειδί διακόπτη (start) IVECO Τεµ 79,0 

24 ΚΟΡΝΑΣ ΜΠΟΥΤΟΝ 24V (SCANIA) Τεµ. 12,0 

25 ΛΑΜΠΑ OSRAM 24V 1.2W Τεµ. 1,5 

26 Λάµπες 24V Τεµ 5,0 

27 ΜΙΖΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (MERCEDES) Τεµ. 220,0 

28 ΜΙΖΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (MITSUBISHI) Τεµ. 160,0 

29 ΜΙΖΑ 24V (SCANIA) Τεµ. 250,0 





 

Σελίδα 75 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

30 ΜΙΖΑΣ ΡΕΛΕ (IVECO) Τεµ. 40,0 

31 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12Vx75Ah Τεµ. 65,0 

32 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12Vx100Ah Τεµ. 95,0 

33 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12Vx110Ah Τεµ. 105,0 

34 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12Vx150Ah Τεµ. 125,0 

35 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12Vx180Ah Τεµ. 155,0 

36 ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩ∆ΙΑ ΣΕΤ (MITSUBISHI) Τεµ. 50,0 

37 Ποτενσιόµετρο µε µοτέρ 1318 Τεµ 44,5 

38 Ρελέ EC-ETR Τεµ 12,0 

39 Ρελέ επαφών 5x12V Τεµ 9,0 

40 Ρελέ προθέρµανσης Τεµ 28,0 

41 ΡΕΛΕ ΣΕΤ Τεµ. 25,0 

42 Ρελέ φλας  Τεµ 42,0 

43 Σετ επισκευής  µίζας  IVECO Τεµ. 45,0 

44 Σετ καλώδια φρένων SCANIA Τεµ. 50,0 

45 Φανός εργασίας   Τεµ 25,0 

46 Φανός οπίσθιος MITSUBISHI Τεµ 17,1 

47 Φανού οπίσθιου πλαστικό Τεµ 15,0 

48 Φάρος 24V  Τεµ 35,0 

(α) (β) (γ) (δ) 

49 ΦΑΡΟΣ 24V KAΡΦΩΤΟΣ Τεµ. 40,0 

50 Φάρος 24V KLX700 (ηλεκτρονικός) Τεµ 67,5 

51 Φάρου κρύσταλλο Τεµ 7,0 

52 Φίσες ειδικές Τεµ 2,5 

53 Φλας ρελέ Τεµ 42,0 

54 ΦΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεµ. 38,0 

55 Ψηφιακός Ταχογράφος Τεµ 850,0 

56 Ψηφιακού ταχογράφου χαρτί εκτύπωσης Τεµ 13,0 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 76 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 

(Οι προβαλλόµενες τιµές περιλαµβάνουν µόνο το ενδεικτικό κόστος προ ΦΠΑ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

- € - 

(α) (β) (γ) (δ) 

1 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 9-16 Τεµ. 35,0 

2 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 11R 22,5 Τεµ. 65,0 

3 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 16.9 - 28 Τεµ. 72,0 

4 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 14.00 - 24 Τεµ 75,0 

5 ΒΑΛΒΙ∆Α ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ TUBELESS Τεµ. 7,5 

6 ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Τεµ. 1,5 

7 ΜΠΑΛΩΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ Τεµ 12,0 

 

Τα παραπάνω ανταλλακτικά - υλικά όλων των κατηγοριών αναφέρονται ενδεικτικά κυρίως για λόγους 

σύγκρισης και ύπαρξης σηµείου αναφοράς, όντας βέβαιο ότι δεν θα γίνει χρήση όλων τους στο σύνολό τους. 

Επιπρόσθετα δεν αποκλείεται η ανάγκη χρήσης και άλλων που δεν αναφέρονται παραπάνω (και στις 

απρόβλεπτες εργασίες που πιθανώς θα προκύψουν) και το κόστος τους θα υπολογίζεται σε συνεργασία µε 

την αρµόδια Επιτροπή, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα της µελέτης.  

Στη συνέχεια παρατίθεται Πίνακας µε ενδεικτικά εκτιµώµενα στοιχεία κόστους ανά Τµήµα Εργασιών της 

παρούσας µελέτης (όπως τα Τµήµατα Εργασιών 1 έως 5 διαχωρίστηκαν και αναλύθηκαν επίσης στο 

παραπάνω Τµήµα 1γ. της παρούσας µελέτης) τόσο για τα απαιτούµενα εκτιµώµενα ανταλλακτικά – υλικά, 

µηχανισµούς και συγκροτήµατα όσο και για τις εκτιµώµενες απαιτούµενες εργασίες, για τη συντήρηση – 

επισκευή – µετασκευή – εκσυγχρονισµό των Μέσων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

Συνοπτικά στον επόµενο Πίνακα παρουσιάζεται τόσο η εκτιµώµενη αξία κάθε Τµήµατος από τα 5 της 

παρούσας µελέτης όσο και  η κατανοµή της ενδεικτικής απαιτούµενης δαπάνης για την υλοποίηση των 

αναγκαίων προµηθειών ανταλλακτικών – µηχανισµών – συγκροτηµάτων – υλικών καθώς και των αναγκαίων 

εργασιών συντήρησης – επισκευής – µετασκευής – εκσυγχρονισµού των Μέσων της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας. Επιπρόσθετα στον εν λόγω Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση – 

τεκµηρίωση του αναγκαίου προϋπολογισµού, τόσο συνολικά όσο και ανά Τµήµα της παρούσας µελέτης 

προκειµένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες προµήθειες και οι απαιτούµενες εργασίες. 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 77 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Α/
Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ/ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΑΝΤΑΛΛ/ΚΑ - 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) = 
(δ)*(γ) (στ) (ζ) = (στ) + (ε) (η) (θ) = (η) + (ζ) 

1. 

ΤΜΗΜΑ 1:  

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση  οχηµάτων 

µεταφοράς προσωπικού 

35 40,00  1.400,00 5.000,00 6.400,00  1.536,00  7.936,00 

2. 

ΤΜΗΜΑ 2:  

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 
για την επισκευή και συντήρηση  Φορτηγών 

και Μηχανηµάτων Έργου (Μ/Ε)  

145 40,00  5.800,00 16.500,00 22.300,00 5.352,00 27.652, 00 

3. 

ΤΜΗΜΑ 3: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση 
υπερκατασκευών – παρελκοµένων και 

εργασίες µηχανουργείου 

145 40,00  5.800,00 15.500,00 21.300,00 5.112,00  26.412,00 

4. 

ΤΜΗΜΑ 4: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών 
και Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες 

για την επισκευή και συντήρηση 
Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών 

συστηµάτων 

30 35,00  1.050,00 3.000,00 4.050,00 972,00 5.022,00 

5. 

ΤΜΗΜΑ 5: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ελαστικών, 
Ανταλλακτικών, Υλικών καθώς και 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 
συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες 

Βουλκανιζατέρ) 

35 35,00  1.225,00 4.350,00 5.575,00 1.338,00 6.913,00 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ 
ΣΥΝΟΛΑ: 390 ---------- 15.275,00  44.350,00 59.625,00 14.310,00 73.935,00 

 

 

 

∆ιευκρινίζεται και πάλι ότι καθίσταται αδύνατος ο οποιοσδήποτε προσδιορισµός των προς ανάθεση 

υπηρεσιών και της προµήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών – υλικών – µηχανισµών - οργάνων, επειδή η 

προσµέτρησή τους είναι αδύνατη, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε Μέσου 

ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης δεν περιλαµβάνει 

συγκεκριµενοποίηση των εργασιών ή των ποσοτήτων και του είδους των επιµέρους αναγκαίων προς 

προµήθεια ανταλλακτικών - υλικών, αλλά µόνο την κατ' εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε τµήµατος 

οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. 

Ενδεικτική τιµή για τη µία (1) ώρα εργασίας ορίζεται: 

Α.  Τα σαράντα (40,00) € χωρίς Φ.Π.Α. για τα Τµήµατα 1, 2 και 3 του προϋπολογισµού. 

Β.  Τα τριάντα πέντε (35,00) € χωρίς Φ.Π.Α. για τα Τµήµατα 4 και 5 του προϋπολογισµού 
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Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος, στην περίπτωση που η Υπηρεσία δεν δύναται να µεταφέρει το προς επισκευή – συντήρηση – 

µετασκευή – εκσυγχρονισµό Μέσο της Π.Ε. Πιερίας στις εγκαταστάσεις του, υποχρεούται να αναλάβει µε 

δική του οικονοµική επιβάρυνση και µε ασφαλές τρόπο και µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο Νόµος) τη 

µεταφορά του εν λόγω Μέσου στο συνεργείο οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Αυτό µπορεί να κριθεί αναγκαίο 

οποτεδήποτε – ανεξαρτήτως εργασίµων ωρών και ηµερών - εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Μέσα της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας πέραν του κοινωφελούς έργου που εκτελούν, αντιµετωπίζουν έκτακτα 

φαινόµενα όπως θεοµηνίες, καταπτώσεις, πυρκαγιές, αποχιονισµούς, κ.α. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για 

αποζηµιώσεις για ζηµιές ή φθορές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως 

προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία του κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων ή κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα 

κάθε ευθύνης του εργοδότη.  

Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και οφείλει να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν ζηµιές ή 

φθορές (πέραν των συµφωνηµένων προς αποκατάσταση) που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το 

πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία του κλπ., στα προς 

επισκευή – συντήρηση – µετασκευή – εκσυγχρονισµό Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. ∆ηλαδή 

είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι 

παράδοσης αυτών. 

Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτηµα της Υπηρεσίας για εργασίες επισκευής, συντήρησης, µετασκευής ή 

εκσυγχρονισµού θα είναι άµεση εντός του επόµενου 24ώρου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την αναγγελία της βλάβης, να υποβάλλει 

γραπτώς στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» µε αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησης, των απαιτουµένων ανταλλακτικών – υλικών, της 

εκτιµώµενης απαιτούµενης εργασίας και την αναλυτική εκτίµηση της απαιτουµένης συνολικής δαπάνης. 

Το εν λόγω ∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την σχετική 

επιτροπή διαπίστωσης αναγκών προµήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών, καθώς και επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων των Μέσων, στην οποία κάθε φορά συµβουλευτικό ρόλο επικουρικά µπορεί να έχει 

ο υπεύθυνος χειριστής – οδηγός του εκάστοτε Μέσου. 

Αφού δοθεί η έγκριση, πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες και εγκαθιστούνται τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά – υλικά στο Μέσο και µετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται από τον ανάδοχο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που 

πραγµατοποιήθηκε και της οριστικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική περιγραφή των ανταλλακτικών – υλικών 

που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν. 

Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο, όπως και την αντίστοιχη 

άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα προσφέρουν, χωρίς να αποκλείεται 

να πραγµατοποιηθούν εντός του συνεργείου τους εργασίες και άλλων Τµηµάτων της παρούσας Μελέτης 

από αδειούχους (για τα αντίστοιχα Τµήµατα) συνεργάτες τους. 

Τα συνεργεία των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νοµού Πιερίας. 
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Τα απαιτούµενα προς προµήθεια ανταλλακτικά – µηχανισµοί – συγκροτήµατα θα παραδίδονται µόνο 

κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας που θα προκύπτει µετά από βλάβη ή πριν την προγραµµατισµένη 

συντήρηση του κάθε Μέσου. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ’ των προτέρων 

και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του 

προϋπολογισµού αν δεν προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε εργασίες και απαιτούµενα ανταλλακτικά. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε συνεργασία µε την αρµόδια Επιτροπή, δύναται µετά την οριστική 

διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον µειοδότη και τη σύνταξή της προσφοράς του για την επισκευή–

συντήρηση-µετασκευή-εκσυγχρονισµό, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και 

απλώς να καταβάλει στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού 

ο µειοδότης παραδώσει στην Υπηρεσία το ελεγµένο µηχανικό µέρος ή το Μέσο στην κατάσταση στην οποία 

το παρέλαβε. 

Τόσο οι εργασίες όσο και τα χρησιµοποιούµενα κάθε φορά ανταλλακτικά - υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας 

και εφόσον δεν δύναται να είναι γνήσια ανταλλακτικά – υλικά της κατασκευάστριας εταιρείας του Μέσου, τα 

απαιτούµενα αντίστοιχα προς χρήση θα είναι αρίστης ποιότητας και ισοδύναµης λειτουργικότητας. Η 

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κατά την κρίση της τόσο τις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου, όσο και την εξέλιξη της εκτέλεσης των εργασιών επί των Μέσων, καθώς και την ποιότητα των 

χρησιµοποιούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών – µηχανισµών – συγκροτηµάτων ή υλικών. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εγγυούνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους καθώς και την 

ποιότητα των απαιτουµένων ανταλλακτικών - υλικών που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν, η δε χρονική εγγύηση 

δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και 

κατόπιν υποδείξεων – κατευθύνσεων της Υπηρεσίας. 

Η οριστική παραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας καθώς και των τυχόν χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών 

και υλικών θα δύναται να πραγµατοποιηθεί κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) µήνες µετά το πέρας των απαιτουµένων 

εργασιών, εφόσον το Μέσο δεν παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία στα µέρη που επισκευάστηκαν, 

συντηρήθηκαν ή µετασκευάστηκαν εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος. 

Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα των 2 µηνών οφειλόµενη σε 

κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή 

φθορά, 

 πρέπει να επιδιορθώνεται το συντοµότερο από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας, εντός χρονικού 

διαστήµατος που θα ορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

Εάν παρέλθει η προθεσµία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 

Υπηρεσία µπορεί να επισκευάσει το ελαττωµατικό Μέσο και να χρεώσει την αξία του τιµολογίου στον 

ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Λόγω του κοινωφελούς έργου που εκτελείται από τα Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εφιστάται η 

προσοχή στο ότι οποιαδήποτε εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η οποία 

διατηρεί αναλλοίωτο µεταξύ άλλων το δικαίωµα του καθορισµού και της ιεράρχησης των απαιτουµένων κάθε 

φορά εργασιών – σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω -  και του ελέγχου – όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο – της 

εξέλιξης και της προόδου των εργασιών επί των Μέσων στο χώρο του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του ............................................................................................................................................. 

µε έδρα τ.............................................................. Οδός: ..................................................... Αριθ.: ................. 

Τ.Κ.: ............................ Τηλ.:.............................. FAX: .................................... Email:……………………….. 

 

Αφού έλαβα γνώση της αριµ.πρ……………..(…….)/….-…-….. ∆ιακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  - ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ – 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», υποβάλλω την παρούσα προσφορά.  

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την προµήθεια 
ανταλλακτικών και υλικών, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής, µετασκευής και 
εκσυγχρονισµού των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και µηχανικού εξοπλισµού (των Μέσων δηλαδή) της 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα µελέτη, µε τις ακόλουθες τιµές: 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 

ΤΜΗΜΑ 1:  

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών 
καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 
συντήρηση  οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού 

6.400,00    

2. 

ΤΜΗΜΑ 2:  

 Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών 
καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση  Φορτηγών και Μηχανηµάτων Έργου (Μ/Ε)  

22.300,00   

3. 

ΤΜΗΜΑ 3: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών 
καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 
συντήρηση υπερκατασκευών – παρελκοµένων και 

εργασίες µηχανουργείου 

21.300,00   

4. 

ΤΜΗΜΑ 4: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ανταλλακτικών και Υλικών 
καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 

συντήρηση Ηλεκτρολογικών - Ηλεκτρονικών συστηµάτων 

4.050,00   

5. 

ΤΜΗΜΑ 5: 

Προµήθεια απαιτουµένων Ελαστικών, Ανταλλακτικών, 
Υλικών καθώς και αναγκαίες εργασίες για την επισκευή και 
συντήρηση ελαστικών τροχών (Εργασίες Βουλκανιζατέρ) 

5.575,00   

 

(Στο παρόν έντυπο θα συµπληρωθούν οι εκπτώσεις ΜΟΝΟ στα αντίστοιχα πεδία των Τµηµάτων 

Εργασιών της Μελέτης για τα οποία ο ∆ιαγωνιζόµενος θέλει να υποβάλλει προσφορά.) 

 

         (Τόπος - Ηµεροµηνία) 

         Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν 

 

 

        (Σφραγίδα και Υπογραφή ∆ιαγωνιζοµένου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5% συµβατικής αξίας της προσφερόµενης 

προµήθειας προ Φ.Π.Α) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 
Τ.Κ. 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη 
επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ …..... σύµβασης “.....(τίτλο)…..”, σύµφωνα µε την 
αριθµ………………………………………. ∆ιακήρυξη της Π.Ε.Πιερίας 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 
µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ...............  

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Αποδεχόµαστε ότι η αποδέσµευση της επιστολής θα γίνει σταδιακά, ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε 
σχέση µε τον χρόνο συνολικής διάρκειας της Συµφωνίας – Πλαισίου. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το 
δικαίωµα να εκδίδουµε. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης Συµφωνίας Πλαίσιο 

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

                                                                                     ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:…../2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Τίτλος Συµφωνίας – Πλαισίου : "……". 

Προϋπολογισµός Συµφωνίας – Πλαισίου : Μέχρι … € 

Στη Κατερίνη, σήµερα στις ……………. ηµέρα ……………….. στα γραφεία της Π.Ε.Πιερίας µεταξύ των 

παρακάτω συµβαλλοµένων: 

��  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Π.Ε.Πιερίας) που εδρεύει στη 

Κατερίνη, οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 60100 Κατερίνη ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, που 

εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, 

που στο εξής θα καλείται εργοδότης και 

��  τ……. ……………………………….. µε ΑΦΜ  …………………. ∆ΟΥ ………………. που εδρεύει 

……………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από …………………….. που στο εξής θα καλείται  ανάδοχος, 

και έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Το π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε 

µε την αριθµ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Α.∆.Μ.Θ. (Β' 4302), 

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθµ οικ.30140(386)/27-01-2017 (ΦΕΚ 335/Β/2017) απόφαση “Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 

και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στον Προϊστάµενο της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τµηµάτων 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 

και ιδιαιτέρως την περίπτωση Α.1, παρ. 15 αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 





 

Σελίδα 83 

5. Την αριθµ.οικ.30110(385)/27-01-2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, των  

∆ιευθύνσεων/Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, 

6. Την αρ. 365775(2274)/10-06-19 (Α∆Α:Ω0ΛΨ7ΛΛ-Σ2Μ & Α∆ΑΜ:19REQ005083961) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης ποσού 18.941,00€  και ποσού 54.994,00€ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 

εξόδων του Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 0861.01 και του Ε.Φ. 721 & ΚΑΕ 1321.01 αντίστοιχα του οικονοµικού έτους 

2019 (α/α 2626, αρ.καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας: 2565)  

7. Την αριθµ.. … / … / …-…-2018 ∆ιακήρυξη (Α∆ΑΜ ∆ιακήρυξης ……,) 

8. Την υπ’ αρ. … / …-…-2018 (Α∆Α ……) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. για την έγκριση του 

αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού και την κατακύρωση στον ανάδοχο. 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Η παρούσα συµφωνία-πλαίσιο και οι συµβάσεις που βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές συµβάσεις”) 

χρηµατοδοτούνται από την ΠΚΜ αρ. φορέα 721 του προϋπολογισµού ΠΕ Πιερίας. Η δαπάνη για τη 

σύµβαση βαρύνει τις µε Κ.Α.Ε : (0861&1321) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικονοµικού 

έτους 2019 του Φορέα 721  

 

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια των απαιτουµένων ανταλλακτικών και υλικών, καθώς και στην 

εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, επισκευής, µετασκευής και εκσυγχρονισµού σε εξωτερικά 

συνεργεία οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου & µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε.Πιερίας, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην υπ' αρ. …………… … ∆ιακήρυξη (συν τα Παραρτήµατά της) και στην Τεχνική Προσφορά 

του Αναδόχου και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, της ανωτέρω διακήρυξης και της αρ. ....... 

κατακυρωτικής απόφασης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

Σκοπός της παρούσας Συµφωνίας - Πλαισίου είναι να καθορίσει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους ο 

Ανάδοχος θα προµηθεύσει συγκεκριµένα αντικείµενα και θα παράσχει συγκεκριµένες υπηρεσίες στην 

Αναθέτουσα Αρχή µε βάση συγκεκριµένες Εκτελεστικές της παρούσας Συµβάσεις που θα υπογραφούν κατά 

τη διάρκειά της µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.  

Η Συµφωνία - Πλαίσιο δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή στο να υπογράψει οποιαδήποτε Εκτελεστική 

Σύµβαση και να υποβάλει οποιοδήποτε αίτηµα για παραγγελία αντικειµένων ή παροχή υπηρεσιών. 

∆έσµευση θα υπάρχει µόνο εάν και στο µέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να υπογράψει 

Εκτελεστική Σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Ένα αίτηµα για παραγγελία αντικειµένων ή 

παροχή υπηρεσιών θεωρείται έγκυρο µόνο όταν η Αναθέτουσα Αρχή, µε δική της πρωτοβουλία, προβεί στην 

υπογραφή Εκτελεστικής Σύµβασης. 
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Άρθρο 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όπως αυτές περιγράφονται στην ∆ιακήρυξη (συν τα Παραρτήµατά της) και στην Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου.  

 

Άρθρο 3 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα έγγραφα της Σύµβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του Ν. 4412 / 2016):  

α) η Σύµβαση (Συµφωνία – Πλαίσιο) και τα Παραρτήµατά της,   

β) οι Εκτελεστικές Συµβάσεις της Συµφωνίας – Πλαισίου, 

γ) η ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά της (συµπεριλαµβανοµένου του Τ.Ε.Υ.∆). 

δ) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

ε) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 4: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

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

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

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

Προσαρτήµατος Α΄ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’)  

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

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

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

Επιπλέον δεσµεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 

Επίσης στην περίπτωση  που η παρούσα σύµβαση αφορά την προµήθεια προϊόντων που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001,  ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 

προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  

Για την παρούσα σύµβαση ο ανάδοχος κατέθεσε το από ………….. πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), µε αριθµό µητρώου:…………….. (όπου αυτό απαιτείται) 
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Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να υποβάλουν παραγγελίες σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της συµφωνίας-

πλαισίου και ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να παρέχει τα αγαθά της παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα 

αρχή υποχρεούνται να καταβάλει στον οικονοµικό φορέα το ποσό της συµφωνηθείσας τιµής, όπως θα 

προκύψει µετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συµφωνίας πλαίσιο σύµβασης, η οποία τιµή σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί την ενδεικτική τιµή (προσφερόµενη έκπτωση) µε την οποία ο οικονοµικός 

φορέας συµµετέχει στη Συµφωνία Πλαίσιο.  

Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών τους και είναι 

υποχρεωµένες να υποβάλλουν παραγγελίες ως προς τα είδη αγαθών υπό τους όρους της Συµφωνίας 

Πλαισίου.  

Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο, θα πραγµατοποιείται µόνο 

εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση µη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής 

σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Επίσης οι 

συµβαλλόµενοι στη συµφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζηµίωσης, σε περίπτωση µη προµήθειας του 

συνόλου των ποσοτήτων, καθώς και των υπηρεσιών  που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 5: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος, στην περίπτωση που η Υπηρεσία δεν δύναται να µεταφέρει το προς επισκευή – συντήρηση – 

µετασκευή – εκσυγχρονισµό Μέσο της Π.Ε. Πιερίας στις εγκαταστάσεις του, υποχρεούται να αναλάβει µε 

δική του οικονοµική επιβάρυνση και µε ασφαλές τρόπο και µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο Νόµος) τη 

µεταφορά του εν λόγω Μέσου στο συνεργείο οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Αυτό µπορεί να κριθεί αναγκαίο 

οποτεδήποτε – ανεξαρτήτως εργασίµων ωρών και ηµερών - εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Μέσα της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας πέραν του κοινωφελούς έργου που εκτελούν, αντιµετωπίζουν έκτακτα 

φαινόµενα όπως θεοµηνίες, καταπτώσεις, πυρκαγιές, αποχιονισµούς, κ.α. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για 

αποζηµιώσεις για ζηµιές ή φθορές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως 

προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία του κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων ή κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα 

κάθε ευθύνης του εργοδότη.  

Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και οφείλει να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν ζηµιές ή 

φθορές (πέραν των συµφωνηµένων προς αποκατάσταση) που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το 

πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία του κλπ., στα προς 

επισκευή – συντήρηση – µετασκευή – εκσυγχρονισµό Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. ∆ηλαδή 

είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι 

παράδοσης αυτών. 

Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτηµα της Υπηρεσίας για εργασίες επισκευής, συντήρησης, µετασκευής ή 

εκσυγχρονισµού θα είναι άµεση εντός του επόµενου 24ώρου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την αναγγελία της βλάβης, να υποβάλλει 

γραπτώς στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» µε αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησης, των απαιτουµένων ανταλλακτικών – υλικών, της 

εκτιµώµενης απαιτούµενης εργασίας και την αναλυτική εκτίµηση της απαιτουµένης συνολικής δαπάνης. 
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Το εν λόγω ∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθηµερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την σχετική 

επιτροπή διαπίστωσης αναγκών προµήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών, καθώς και επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων των Μέσων, στην οποία κάθε φορά συµβουλευτικό ρόλο επικουρικά µπορεί να έχει 

ο υπεύθυνος χειριστής – οδηγός του εκάστοτε Μέσου. 

Αφού δοθεί η έγκριση, πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες και εγκαθιστούνται τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά – υλικά στο Μέσο και µετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται από τον ανάδοχο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που 

πραγµατοποιήθηκε και της οριστικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική περιγραφή των ανταλλακτικών – υλικών 

που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν. 

Επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο, όπως και την αντίστοιχη 

άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα προσφέρουν, χωρίς να αποκλείεται 

να πραγµατοποιηθούν εντός του συνεργείου τους εργασίες και άλλων Τµηµάτων της παρούσας Μελέτης 

από αδειούχους (για τα αντίστοιχα Τµήµατα) συνεργάτες τους. 

Τα συνεργεία των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νοµού Πιερίας. 

Τα απαιτούµενα προς προµήθεια ανταλλακτικά – µηχανισµοί – συγκροτήµατα θα παραδίδονται µόνο 

κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας που θα προκύπτει µετά από βλάβη ή πριν την προγραµµατισµένη 

συντήρηση του κάθε Μέσου. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ’ των προτέρων 

και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του 

προϋπολογισµού αν δεν προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε εργασίες και απαιτούµενα ανταλλακτικά. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε συνεργασία µε την αρµόδια Επιτροπή, δύναται µετά την οριστική 

διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον µειοδότη και τη σύνταξή της προσφοράς του για την επισκευή–

συντήρηση-µετασκευή-εκσυγχρονισµό, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και 

απλώς να καταβάλει στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού 

ο µειοδότης παραδώσει στην Υπηρεσία το ελεγµένο µηχανικό µέρος ή το Μέσο στην κατάσταση στην οποία 

το παρέλαβε. 

Τόσο οι εργασίες όσο και τα χρησιµοποιούµενα κάθε φορά ανταλλακτικά - υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας 

και εφόσον δεν δύναται να είναι γνήσια ανταλλακτικά – υλικά της κατασκευάστριας εταιρείας του Μέσου, τα 

απαιτούµενα αντίστοιχα προς χρήση θα είναι αρίστης ποιότητας και ισοδύναµης λειτουργικότητας. Η 

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κατά την κρίση της τόσο τις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου, όσο και την εξέλιξη της εκτέλεσης των εργασιών επί των Μέσων, καθώς και την ποιότητα των 

χρησιµοποιούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών – µηχανισµών – συγκροτηµάτων ή υλικών. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να εγγυούνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους καθώς και την 

ποιότητα των απαιτουµένων ανταλλακτικών - υλικών που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν, η δε χρονική εγγύηση 

δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη του ενός (1) έτους. Οι επισκευές θα γίνουν όποτε προκύψει ανάγκη και 

κατόπιν υποδείξεων – κατευθύνσεων της Υπηρεσίας. 

Η οριστική παραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας καθώς και των τυχόν χρησιµοποιηθέντων ανταλλακτικών 

και υλικών θα δύναται να πραγµατοποιηθεί κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) µήνες µετά το πέρας των απαιτουµένων 

εργασιών, εφόσον το Μέσο δεν παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία στα µέρη που επισκευάστηκαν, 

συντηρήθηκαν ή µετασκευάστηκαν εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος. 
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Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα των 2 µηνών οφειλόµενη σε 

κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή 

φθορά, 

 πρέπει να επιδιορθώνεται το συντοµότερο από της ειδοποίησης της Υπηρεσίας, εντός χρονικού 

διαστήµατος που θα ορίζεται κάθε φορά από την Υπηρεσία. 

Εάν παρέλθει η προθεσµία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 

Υπηρεσία µπορεί να επισκευάσει το ελαττωµατικό Μέσο και να χρεώσει την αξία του τιµολογίου στον 

ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Λόγω του κοινωφελούς έργου που εκτελείται από τα Μέσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εφιστάται η 

προσοχή στο ότι οποιαδήποτε εργασία θα εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η οποία 

διατηρεί αναλλοίωτο µεταξύ άλλων το δικαίωµα του καθορισµού και της ιεράρχησης των απαιτουµένων κάθε 

φορά εργασιών – σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω -  και του ελέγχου – όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο – της 

εξέλιξης και της προόδου των εργασιών επί των Μέσων στο χώρο του αναδόχου. 

 

Άρθρο 6 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της Συµφωνίας - 

Πλαισίου και των Εκτελεστικών της Συµβάσεων, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 

οποίων λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της υλοποίησης, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του 

και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 

τυχόν ζηµίας της καθώς και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή 

της στο µέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη Συµφωνία – Πλαίσιο και τις 

Εκτελεστικές της Συµβάσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει 

σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν την 

δεσµεύει µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε παραβίαση της εµπιστευτικότητας όπως αυτή προσδιορίζεται παραπάνω, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 

αθέτηση της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 7 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Συµφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές της 

Συµβάσεις υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. Επίσης, αναλαµβάνει ρητά την υποχρέωση για πλήρη συµµόρφωσή του προς τα 

οριζόµενα στο άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016. 

Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας - Πλαισίου, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τη 

Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να 
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επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί µε την υποβολή του φακέλου της 

προσφοράς του κατά τα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η εκτέλεση των Εκτελεστικών Συµβάσεων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις 

και τις συνέπειες της παρούσας και της ∆ιακήρυξης. 

 

Άρθρο 8 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας - Πλαισίου ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. …… εγγύηση 

της Τράπεζας ……, ποσού …… ευρώ (… €), µε ηµεροµηνία έκδοσης ……, που καλύπτει κατ’ ελάχιστο το 

0,5 % της συνολικής συµβατικής αξίας της Συµφωνίας - Πλαισίου που αναλαµβάνει ο Ανάδοχος, χωρίς τον 

Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συµφωνίας - Πλαισίου θα επιστραφεί στον ανάδοχο, εφόσον η Συµφωνία - 

Πλαίσιο και οι τυχόν Εκτελεστικές Συµβάσεις έχουν αποδεδειγµένα και αναµφίβολα εκτελεστεί κατά τρόπο 

άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί τυχόν απαιτήσεις που έχουν προκύψει εις βάρος του Αναδόχου.   

 

Άρθρο 9 : ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε αναίτια  ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζηµία που θα προκύψει εις 

βάρος της, κατά την εκτέλεση της Συµφωνίας – Πλαισίου και των Εκτελεστικών της Συµβάσεων, µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης τους, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµίας σε αποκατάστασή της, µε δική του δαπάνη.  

Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ανυπαίτια ως προς εκείνη απαίτηση τρίτων 

ή για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων 

που συνεργάζονται µε αυτόν, που να σχετίζονται µε την εκτέλεση της Συµφωνίας – Πλαισίου και των 

Εκτελεστικών της Συµβάσεων. 

 

Άρθρο 10 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της Συµφωνίας - Πλαισίου αρχίζει από την ηµεροµηνία νόµιµης ανάρτησής της στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και λήγει στις 31-12-2018, εκτός περίπτωσης 

νόµιµης παράτασης ή νόµιµης πρόωρης λήξης της, κατά τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και στην παρούσα 

Σύµβαση.  

Η ισχύς καθεµιάς Εκτελεστικής της παρούσας Σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει κατά την 

ηµεροµηνία που ορίζεται σε εκείνη ή κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της υλοποίησής της. Υπογραµµίζεται ότι 

για την εγκυρότητα της Εκτελεστικής Σύµβασης αρκεί (και απαιτείται) η έναρξη ισχύος της να βρίσκεται εντός 

του χρόνου ισχύος της Συµφωνίας – Πλαισίου. 

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συµφωνίας - Πλαισίου παραµένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις 

Εκτελεστικές Συµβάσεις που θα υπογραφούν και θα εκτελεστούν κατά την περίοδο ισχύος της.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερµατίσει τη Συµφωνία - Πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού και 

απρόβλεπτου λόγου (άνευ υπαιτιότητας τόσο εκείνης όσο και του Αναδόχου), µε την έκδοση ειδικά 

αιτιολογηµένης Απόφασης, και χωρίς δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση για τον λόγο αυτό. 





 

Σελίδα 89 

Άρθρο 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση της παρούσας µπορεί να γίνει µόνον µε έγγραφη συµφωνία των µερών, µόνον σε 

αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µόνον κατόπιν Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού στόχου και των βασικών όρων της Συµφωνίας - 

Πλαισίου αναλλοίωτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και στο άρ. 132 του Ν. 4412 / 

2016. 

 

Άρθρο 12: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

συµφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συµφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συµφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 

από τη διαδικασία σύναψης της συµφωνίας –πλαίσιο 

Η Π.Ε. Πιερίας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύπτουν λόγοι υπηρεσιακοί ή 

ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης της συντήρησης και επισκευής των 

αυτοκινήτων της µε δικά της µέσα. Προς τούτο υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) 

ηµέρες νωρίτερα.  

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Π.Ε. Πιερίας σε περίπτωση καταργήσεως 

υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβασης ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Π.Ε. 

Πιερίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του 

αναδόχου που αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των εργασιών για τα 

συγκεκριµένα αυτοκίνητα διακόπτεται µε απόφαση της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων. 

Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 

υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 

Άρθρο 13 : ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις ταχθείσες προθεσµίες που ορίζονται στη Συµφωνία – Πλαίσιο και τις 

Εκτελεστικές της Συµβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα 

δικαιώµατα που της παρέχει η Συµφωνία - Πλαίσιο, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο. 

Άρθρο 14 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο πρόσωπο για 

οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την εκτέλεση της Συµφωνίας - Πλαισίου ή των Εκτελεστικών της Συµβάσεων, η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτώς µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας 

Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα 

κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής 

δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 





 

Σελίδα 90 

θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 

µέσου.  

 

Άρθρο 15 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συµφωνηθέντων θα γίνει σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας - Πλαισίου και των Εκτελεστικών της Συµβάσεων, τους 

τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων 

συµβάσεων, θα πληροί όλους τους όρους που προβλέπονται στη Συµφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές 

της Συµβάσεις και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη 

∆ιακήρυξη και στην Τεχνική Προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης. 

Ο Ανάδοχος τεκµαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία 

στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Συµφωνίας - Πλαισίου και των Εκτελεστικών της 

Συµβάσεων και συνεπώς στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίησή τους 

έξοδα.  

 

Άρθρο 16 : ΤΙΜΗΜΑ 

Το ανώτατο όριο του Προϋπολογισµού της Σύµβασης (για το σύνολο των Τµηµάτων και για το σύνολο του 

χρόνου της Σύµβασης) µέχρι του οποίου µπορεί να ανέλθει η εκτέλεσή της, είναι ……….…, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως αναλύεται στη ∆ιακήρυξη, ενώ δυνατότητα αύξησής του δεν 

προβλέπεται για κανέναν λόγο, µε εξαίρεση την αποδεικνυόµενη ανωτέρα βία. 

Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ή άλλες 

επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 17 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ και εφόσον έχουν προσκοµιστεί όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, των φορολογικών στοιχείων που 

προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών.  

Για την πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωµής, 

καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που 

πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη. 

Η πληρωµή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Η πληρωµή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη, στη Συµφωνία – Πλαίσιο και στις Εκτελεστικές της Συµβάσεις. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη, 

καθώς και µε τον φόρο εισοδήµατος. 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που αντιστοιχούν 

στα αναγραφόµενα (προµηθευθέντα αντικείµενα ή παρασχεθείσες υπηρεσίες)  στο Πρωτόκολλο ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία που 

έχει υποστεί ως αποτέλεσµα του τερµατισµού της Συµφωνίας - Πλαισίου. 

 

Άρθρο 18 : ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

5.3.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη συµφωνία-πλαίσιο ή και της εκτελεστικής 

σύµβασης που έχει υπογράψει 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 και την 

παράγραφο 5.4. της παρούσας  

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

καθώς και η υπηρεσία. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συµφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συµφωνίας-

πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συµβάσεων που έχει υπογράψει µε την αναθέτουσα αρχή ή µε τους 

αγοραστές/συµβαλλόµενους φορείς στη συµφωνία-πλαίσιο. 

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. 

 

5.3.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, καθώς και 

ηυπηρεσία και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας/υπηρεσίας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 

υλικών/υπηρεσιών, 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. 
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Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης 

 

Άρθρο 19 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες εντός προθεσµίας 

που θα συµφωνηθεί µε την αναθέτουσα αρχή από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων και η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής ελαστικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών και καυσίµων 

κίνησης των αυτοκινήτων της Π.Ε. Πιερίας, καθώς και παρακολούθησης εργασιών, συντήρησης και 

επισκευής αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16  και τα Παραρτήµατα V και VI της 

παρούσας και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της, στην οποία επικουρικά συµβουλευτικό 

ρόλο θα έχει ο υπεύθυνος χειριστής – οδηγός του εκάστοτε Μέσου. 

Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την Υπηρεσία και θα 

εξαρτάται από την έκταση και τη σοβαρότητα αυτής, ενώ η παράδοση θα µπορεί να είναι και τµηµατική. 

Λόγω του ότι τα Μέσα της Υπηρεσίας εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι επισκευής και 

συντήρησης να είναι µικροί από την στιγµή της παραγγελίας των ανταλλακτικών και την εισαγωγή των 

Μέσων στο συνεργείο αντίστοιχα και συγκεκριµένα ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επισκευάσει το κάθε Μέσο 

µετά από βλάβη το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες για συνήθεις βλάβες και φυσιολογικές φθορές, 

λόγω του είδους εργασίας που εκτελείται από τα Μέσα. 

1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρµογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 
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να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύµβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου 

αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των 

οριζοµένων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 

απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα 

µέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 

και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 

επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.». 

 

Άρθρο 20 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους των παραδοτέων, 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. 

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 τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 21 : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   

Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρης 

γνώσης της σχετικής απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 205 και 205 Α του ν.4412/2016.  
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Άρθρο 22 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόµενα περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών 

ηµερών από τότε που συνέβησαν ή από τότε που αποδεδειγµένα έλαβε γνώση, προσκοµίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερολογιακών ηµερών στο 

σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή 

του αιτήµατος. 

 

Άρθρο 23 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Συµφωνία - Πλαίσιο και οι Εκτελεστικές της Συµβάσεις διέπονται από το ελληνικό Ουσιαστικό και 

∆ικονοµικό ∆ίκαιο. 

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται λεπτοµερώς από την παρούσα, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412 / 

2016 και της υπόλοιπης σχετικής Νοµοθεσίας, οι όροι της παρούσας διακήρυξης, ενώ εφαρµόζεται 

συµπληρωµατικά και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 

σχετικής µε τη Συµφωνία - Πλαίσιο και τις Εκτελεστικές αυτής Συµβάσεις που µπορεί να προκύψει µεταξύ 

τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή τους ή εξ’ αφορµής τους, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία 2 

µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της ελληνικής Νοµοθεσίας και αρµόδια θα 

είναι τα ∆ικαστήρια. 

 

Σε εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας - Πλαισίου εκδόθηκαν τρία (3) όµοια αντίτυπα, εκ των οποίων οι 

Συµβαλλόµενοι παίρνουν από ένα, ενώ το τελευταίο παραµένει στο αρχείο του Τµήµατος Προµηθειών της 

ΠΕ Πιερίας. 

Η έναρξη ισχύος της παρούσας Συµφωνίας - Πλαισίου συµπίπτει µε την νόµιµη ανάρτησή της στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 

 

 

                   Ο Ανάδοχος                                                           Η Αναθέτουσα Αρχή 

(δια του νοµίµου εκπροσώπου του)                               (δια του νοµίµου εκπροσώπου της) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγµα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύµβασης Συµφωνίας – 
Πλαισίου  

 

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ        

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Τίτλος Συµφωνίας – Πλαισίου : "……". 

Αριθµός Συµφωνίας – Πλαισίου : …… / … / … / …-…-2019 

Προϋπολογισµός Συµφωνίας – Πλαισίου : Μέχρι … € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

Προϋπολογισµός Εκτελεστικής Σύµβασης : … € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

 

 

Στη Κατερίνη, σήµερα στις ……………. ηµέρα ……………….. στα γραφεία της Π.Ε.Πιερίας µεταξύ των 

παρακάτω συµβαλλοµένων: 

��  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Π.Ε.Πιερίας) που εδρεύει στη 

Κατερίνη, οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 60100 Κατερίνη ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, που 

εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, 

που στο εξής θα καλείται εργοδότης και 

��  τ……. ……………………………….. µε ΑΦΜ  …………………. ∆ΟΥ ………………. που εδρεύει 

……………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από …………………….. που στο εξής θα καλείται  ανάδοχος, 

 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. …… Συµφωνίας - Πλαισίου, που έχει υπογραφεί µεταξύ των ανωτέρω 

συµβαλλοµένων ως αποτέλεσµα της υπ' αρ. …… ∆ιακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο 

την προµήθεια των παρακάτω αντικειµένων / παροχή των παρακάτω υπηρεσιών : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- Αντικείµενο της προµήθειας / παροχής υπηρεσιών : …… 

- Αριθµός ή ποσότητα αντικειµένων : …… 
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- Τιµή Μονάδος  / Εργατοώρας χωρίς Φ.Π.Α. : ……   

- Τιµή Μονάδος / Εργατοώρας µε Φ.Π.Α. : …… 

- Σύνολο Τιµήµατος χωρίς Φ.Π.Α. : …… 

- Σύνολο Τιµήµατος µε Φ.Π.Α. : …… 

- Προθεσµία Παράδοσης : …… 

- Τόπος Παράδοσης : …… 

 

Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση του συνόλου των αντικειµένων της παραγγελίας / του οχήµατος στο 

οποίο θα έχει εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, στον 

οριζόµενο χώρο παράδοσης, και συµπεριλαµβάνει κάθε είδους κρατήσεις και δαπάνες, καθώς και τα τυχόν 

έξοδα µεταφοράς. 

Η οριζόµενη τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσης Εκτελεστικής 

Σύµβασης και δεν επιτρέπεται καµία µεταβολή της, µε εξαίρεση την αποδεικνυόµενη ανωτέρα βία.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τόσο οι εργασίες, όσο και τα χρησιµοποιούµενα κάθε φορά ανταλλακτικά - υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας 

και εφόσον δεν δύναται να είναι γνήσια ανταλλακτικά – υλικά της κατασκευάστριας εταιρείας του Μέσου, τα 

απαιτούµενα αντίστοιχα προς χρήση θα είναι αρίστης ποιότητας και ισοδύναµης λειτουργικότητας. 

Η προµήθεια των απαιτούµενων από την παρούσα υλικών, καθώς και οι εργασίες, θα είναι σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο από την αρµόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ», 

στο οποίο θα αποτυπώνεται αναλυτικά η περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησης, των 

απαιτουµένων ανταλλακτικών - υλικών και η αναλυτική εκτίµηση της απαιτουµένης δαπάνης, σύµφωνα και 

µε τους όρους της διακήρυξης και των παραρτηµάτων αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αντικειµένων  / των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα γίνει 

από την αρµόδια Επιτροπή της ΠΕ Πιερίας, που έχει οριστεί µε την υπ' αρ. …… Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Π.Κ.Μ., κατόπιν προαιρετικού ποσοτικού ή / και ποιοτικού ελέγχου των αντικειµένων ή 

µέρους τους / πραγµατοποίησης προαιρετικής δοκιµαστικής λειτουργίας του οχήµατος.  

Η παράδοση - παραλαβή των αντικειµένων θα πραγµατοποιηθεί εφάπαξ / τµηµατικά / του οχήµατος στο 

οποίο θα έχουν πραγµατοποιηθεί οι εργασίες, στον τόπο και κατά τον χρόνο που καθορίζονται στην 

παρούσα, εκτός περίπτωσης έγγραφης συµφωνίας των µερών περί τροποποίησης κάποιου εκ των 

στοιχείων αυτών, που θα έχει οπωσδήποτε υπογραφεί πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης.  

 

Άρθρο 4ο - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια αντικειµένων και των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα της Συµφωνίας - Πλαισίου, και οπωσδήποτε µετά την ανεπιφύλακτη 

οριστική παραλαβή τους καθώς και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής.  
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Η πληρωµή θα γίνει µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του Αναδόχου, και θα βαρύνει τον Ε.Φ. … 

Κ.Α.Ε. …… 

Οι διάφορες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τα οριζόµενα στη 

∆ιακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση της παρούσας Εκτελεστικής Σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον σε αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες και εγγράφως αποδεικνυόµενες περιπτώσεις ανάγκης, και πάντως κατόπιν προγενέστερης 

έγγραφης συµφωνίας των µερών.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΛΟΙΠΑ 

Η παρούσα εκτελεστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της αρ. …… 

∆ιακήρυξης, καθώς και τους όρους της αρ. …… Συµφωνίας - Πλαισίου 

 

Σε εκτέλεση της παρούσας Εκτελεστικής Σύµβασης εκδόθηκαν τρία (3) όµοια αντίτυπα, εκ των οποίων οι 

Συµβαλλόµενοι παίρνουν από ένα, ενώ το τελευταίο παραµένει στο αρχείο του Τµήµατος Προµηθειών της 

Π.Ε.Πιερίας. 

 

                   Ο Ανάδοχος                                                           Η Αναθέτουσα Αρχή 

(δια του νοµίµου εκπροσώπου του)                               (δια του νοµίµου εκπροσώπου της) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 98 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΤΕΥ∆ 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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 φορέαi  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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΚΑΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
                      ΠΙΕΡΙΑΣ – ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 5009 
- Ταχυδροµική διεύθυνση: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40 (∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) Πόλη : ΚΑΤΕΡΙΝΗ  
   Ταχ. Κωδικός: 601 32  
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Θωµαή Πιπερίδου – Αναστασία Χανδόλια 
- Τηλέφωνο: 2351351246 - 2351351245 
- Ηλ. ταχυδροµείο: t.piperidou@pieria.pkm.gov.gr - a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pkm.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): Aνάθεση σύµβασης συµφωνίας πλαισίου για την προµήθεια 
ανταλλακτικών και υλικών, καθώς και συντήρησης-επισκευής-µετασκευής-
εκσυγχρονισµού οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου & µηχανικού εξοπλισµού της 
Π.Ε.Πιερίας, συνολικού προϋπολογισµού 73.935,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. ([34300000-0]- Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους 
κινητήρες τους, [50110000-9]- Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού) 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 5009 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθειες και Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : Τµήµατα 5 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: αρ. πρ. οικ. 
500591(3084)/07-08-2019 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 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 αρµόδιοι
ii 

: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

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

iv
: 

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 ∆ 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 

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

 
 
 
 
(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 άλλους

v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ 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 ΦΟΡΕΩΝvi  

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 ΤΕΥ∆ 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. 

 





 

Σελίδα 103 

∆: 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 καταδίκεςvii 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii
· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi
· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii·
 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 
[……][……][……][……]

xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii
: 

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) ∆ιάρκεια 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): 
[……][……][……][……]

xviii
 

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

[] Ναι [] Όχι  
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν

xx
: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
 
 
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; ∆ιευκρινήστε: 
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 ;xxii 

 
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):

 xxiii
 

[……][……][……] 
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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: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv; 

 
 
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 
καταστάσειςxxv : 
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: 
- ∆ιευκρινίστε 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 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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 
συµφερόντων

xxviii
, 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 σύµβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλειαxxx 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: 

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 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ 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 α 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 
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Μέρος V: 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 
αναφέρονταιxxxi, 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 
δωρεάν

xxxii.
 

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 ∆ήλώσης 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): [……]    

 

                                                
i

 

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii 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. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
vi  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.” 
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vii 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.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
x 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/∆ΕΥ 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). 
xi 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. 
xii 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. 
xiii 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”. 
xiv 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/∆ΕΥ 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.". 
xv 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 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix 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)  
xx Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  
xxi 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).  
xxii 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 
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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  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxii 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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