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Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

1. Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ.2 περίπτωση δ΄ και 209 παρ. 1 και 4 του Νόμου 

3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006) όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ 3. του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», 

όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα.  

3. Την 269/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν 

οι όροι του διαγωνισμού και διατέθηκαν οι πιστώσεις για το έτος 2020 σε βάρος 

των αντίστοιχων κωδικών του εκτελούμενου προϋπολογισμού 2020.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Επισκευή 

και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας έτους 2020», 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εργασίας και κατηγορία 

οχημάτων συμπληρώνοντας τους σχετικούς πίνακες του εντύπου προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 

και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις των άρθρων 258 και 259 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή 

στις 10/11/2020 και ώρα 14:00 από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται 

από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 

παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα / ερωτήματα 

υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» 

στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 

παρακάτω και θα απευθύνονται προς τον Δήμο Πάργας. Ο Δήμος Πάργας. δεν θα 

απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 

προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 Ισχύουσες Διατάξεις - Τεύχη δημοπράτησης  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από :  

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  

• Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»  

• Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 
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 • Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

• Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 4993/745/24-

4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς 

ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του 

Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 

2396/53». 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 Αντικείμενο Εργασιών  



Το αντικείμενο των εργασιών είναι η επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων 

και μεταφορικών μέσων (οχήματα) και των υπερκατασκευών του Δήμου για το έτος 

2020-2021. 

 Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες και 

επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή 

σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε 

συνεννόηση με την υπηρεσία. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά 

(σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) για όλες τις βασικές κατηγορίες 

επισκευών και συντήρησης και η οποία θα αναφέρεται σε όλες τις ομάδες οχημάτων 

- μηχανημάτων.  

Δύναται ο κάθε ενδιαφερόμενος εφόσον δεν διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα να 

εκτελέσει εργασίες ανά κατηγορία εργασιών και ανά ομάδα οχημάτων, να αποκτήσει 

δάνεια εμπειρία από τρίτο φορέα ο οποίος διαθέτει τα ανάλογα προσόντα για το 

σύνολο των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Προϋπολογισμός 

 Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 133.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έχει περιληφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς 

εξόδων του προϋπολογισμού του έτους 2020-2021 για την κάλυψη της πίστωσης του 

έτους αυτού. 

 ΑΡΘΡΟ 5ο  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς 

και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του 

δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού για κάθε ομάδα που λάβει μέρος και κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 της παρούσης 

2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και 

σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης, 



3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να 

προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν 

και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης 

και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει  να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. 

Tα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα, να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 

περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε 

μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης 

της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης 

της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών 

όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Πάργας, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Οικονομική Επιτροπή. αποφασίσει 

ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης 

τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους 

που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να 

εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάργας. 

            Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για το Τ.Ε.Υ.Δ.: 

i. Το Τ.Ε.Υ.Δ. δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 

ψηφιακής υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ii. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφεται από το 

φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια 

Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα 

παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ., υπογράφουν στο Μέρος V 

Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) Τ.Ε.Υ.Δ.. Η 

υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο 



της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, I.K.E, 

Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε. 

iii. Οι παραπάνω αναφερθείσες υπογραφές, θα είναι φυσικές και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει 

να φέρει ψηφιακή υπογραφή και την σημείωση / παρατήρηση «Ακριβές Αντίγραφο». 

 

Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των 

όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

 1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και 

θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά ανά είδος. Η προσφερόμενη 

τιμή θα δίνεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η προσφορά δύναται να υποβληθεί είτε στο σύνολό της, είτε ανά μία ή 

περισσότερες ομάδες. 

2. Η τιμή του υπό υπηρεσία είδους δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση 

(βλ. αρ.25 της παρούσης), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

1. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε 

αυτό, το είδος των εργασιών τους και η άσκηση τους κατά το τρέχον έτος. 

 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, προς 

όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών. 

 3. Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (από το αρμόδιο υπουργείο) ή νόμιμη 

απαλλαγή με ταυτόχρονη πιστοποίηση του πτυχίου του προσωπικού τουλάχιστον δύο 

ατόμων τεχνικών για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  



5. Προκειμένου για διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο πιστοποιητικό ποινικού 

μητρώου. Προκειμένου για εταιρεία πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του Προέδρου 

αυτής και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή του διαχειριστή, ή των εταίρων ανάλογα 

με τη μορφή της εταιρείας.  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ή αντίγραφο αίτησης για την 

έκδοση του.  

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών  

8. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του συνεργείου, αορίστου χρόνου σχετική με 

το αντικείμενο που ζητείται (θεωρημένη από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών).  

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

νομικό πρόσωπο, δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.  

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.  

11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει υποπέσει σε παράπτωμα κατά 

την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, καθώς εάν η επιχείρηση 

έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις 

κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.  

12. Δήλωση με την περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και της 

οργάνωσης της για παροχή σέρβις. Το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει τον ελάχιστα 

απαιτούμενο εξοπλισμό ήτοι μια τουλάχιστον γραμμή τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

και πιστοποιημένο διαγνωστικό μηχάνημα βλαβών.  

13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι σε θέση να προσφέρουν 

εξυπηρέτηση service σε 24 ώρες ακόμη και με κινητό συνεργείο (προσκομίζοντας την 

απαραίτητη άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος της επιχείρησης) ή 

αντικατάσταση του προς επισκευή εξαρτήματος μέχρι επισκευής καθώς και ότι 

υπάρχει παρακαταθήκη ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης.  

14. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ύπαρξης στεγασμένου χώρου για την 

επισκευή των οχημάτων.  

15. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εγκατάστασης και του περιβάλλοντα χώρου σε 

ισχύ για φωτιά, κλοπή κλπ προκειμένου να διασφαλίζεται η κινητή περιουσία του 

Δήμου  

16. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή  

17. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου να ορίζεται ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς.  



18. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι: 

• δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται 

από την υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος.  

• διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η υπηρεσία δύναται να προχωρήσει στη 

διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης (άρθρο 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 

57/Α΄)) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω δηλωθέντα του 

συμμετέχοντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα 

αντίγραφα. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  

Όσον αφορά την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο (4) 

υποβάλλεται σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφ' 

όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.  

Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ. της εταιρείας 

αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο 

αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να 

φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά και έγγραφα 

σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησης (κωδικοποιημένο καταστατικό, Φ. Ε. 

Κ κτλ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Εγγυήσεις  

6.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο 

διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη 

γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Σε 

περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών 

της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 

 6.2 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Κάθε προσφορά συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί 

τουλάχιστον σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 



 6.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η 

κατακύρωση της εργασίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται 

από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και ένα(1) έτος. 

6.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

 - Την ημερομηνία έκδοσης. 

 - Τον εκδότη. 

 - Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 

 - Τον αριθμό της εγγύησης. 

 - Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

 - Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση 

συμμετοχής).  

- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

 - 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί 

τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του 

εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

 - 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον 

διαγωνισμό.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Προσφορές  

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:  

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή 

«ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»  με κεφαλαία γράμματα.  



γ) Ο αριθμός διακήρυξης (8/2020). 

 δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1). 

 ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Μέσα στο 

φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται σε δύο (2) αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου : 

 α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή 

«ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» με κεφαλαία γράμματα.  

γ) Ο αριθμός διακήρυξης (8/2020).  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

7.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα 

τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

 7.3 Γίνονται δεκτές προσφορές ανά κατηγορία των ζητούμενων εργασιών και 

ομάδων οχημάτων.  

7.4 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 

προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

7.5 Προσφορά για μέρος της ποσότητας (της κατηγορίας υπηρεσιών) 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη (εκτός αν μέρος των υπηρεσιών μίας ομάδας δεν 

εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα της ομάδας για την οποία κατατίθεται η προσφορά) 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέμενων 

τιμολογήσεων των εργασιών από τους διαγωνιζόμενους δεδομένου ότι θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν οτιδήποτε χρειαστεί να τιμολογηθεί από τους ανάδοχους στο μέλλον. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  

8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακών ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



 8.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) 

ημερών.  

8.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 

πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 

το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο 

άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 

56902/215 Υ.Α..  



Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης 

της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 

απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 

4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε 

μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.   

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας 

κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί 

θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως 

όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, 

αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και 

κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή 

αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 

απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη 

συζήτηση της προσφυγής.  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφυγής από την ΑΕΠΠ . 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 

αναθετουσών αρχών. 



Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης 

της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . 

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν 

η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με 

την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 

παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση 

της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 

προδικαστικής προσφυγής . Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 

παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με 

την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την 

κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα 

άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 

και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται 

αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις διατάξεις των άρθρων 258 και 259 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 

10/11/2020 και ώρα 14:00 από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται 

από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα 

παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα / ερωτήματα 

υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» 

στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 

παρακάτω και θα απευθύνονται προς τον Δήμο Πάργας. Ο Δήμος Πάργας. δεν θα 

απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 



προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 Κατακύρωση 

 11.1 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του 

Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα 

(10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε 

αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 

κυρώσεις.  

11.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που 

πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.  

ΑΡΘΡΟ 12ο 

 Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις  

12.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, θα 

δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και δεν θα περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. Δεν θα επιδέχεται 

ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκεια της σύμβασης της εργασίας και κάθε έξοδο που 

έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε 

τυχόν πρόσθετους φόρους, τέλη ή δασμούς. 

 12.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος 

βαρύνεται με κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας (όσον 

αφορά τα ανταλλακτικά), φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 8%, καθώς και με κάθε άλλη 

κράτηση (χαρτόσημο ΟΓΑ, τέλη δικαιώματα) που τυχόν θα ισχύει σύμφωνα με τους 

ισχύοντες φορολογικούς νόμους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Τρόπος Πληρωμής 

 13.1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

13.2 Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον 

ανάδοχο σε συνεργασία με τον οριζόμενο από το Δήμο επίβλεψη και την σύνταξη της 

προσφοράς του αναδόχου για την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να μην 

προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλλει στον μειοδότη την 

αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο μειοδότης 

παραδώσει στο Δήμο το ελεγχόμενο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το 

παρέλαβε. 

 ΑΡΘΡΟ 14ο 



 Αυξομειώσεις Ποσοτήτων 

 Η ποσότητα εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά 20% σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 41 του ΠΔ 28/80 και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον 

εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί κατά 

20% 

 ΑΡΘΡΟ 15ο  

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

 Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται ένα (1) έτος και ξεκινά από της υπογραφής της 

σύμβασης. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου 

των συμβάσεων (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το 

χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή τους. Η κάθε σύμβαση μπορεί 

να παραταθεί έως ένα (1) έτος σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό 

αντικείμενο της. Οι προσφορές που έχουν καταθέσει οι προμηθευτές τους δεσμεύουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Ειδικοί Όροι 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την 

προσκόμιση του οχήματος στο συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως 

υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης 

συντηρήσεως αυτού καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εκτίμηση της 

απαιτούμενης δαπάνης. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην υπηρεσία για 

έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων η οποία 

μεταξύ άλλων ελέγχει και την αναγκαιότητα των εργατοωρών που προτείνονται από 

τον ανάδοχο . 

 Κατόπιν της έγκρισης του Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, επισκευάζεται το 

αυτοκίνητο και συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως αυτού με 

την τελική δαπάνη το οποίο ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή για την επισκευή 

και συντήρηση οχημάτων και ως προς την ορθότητα των εργατοωρών που 

αναγράφονται . 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Λήψη πληροφοριών 

 Τα τεύχη της σύμβασης θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr, όπως επίσης 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://dimospargas.gr/prokiryxis/  

Τηλέφωνα Δήμου Πάργας 2684360305 Υπεύθυνος Μπόχτης Θωμάς.  

ΑΡΘΡΟ 18ο  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://dimospargas.gr/prokiryxis/


Δημοσίευση 

 Η περίληψη τους διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε 

δύο (2) τοπικές (Νομαρχιακές ή Περιφερειακές), σύμφωνα με τους διατάξεις του Π.Δ. 

28/80, του Π.Δ. 1188/81, την 29113/00 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ και του Ν. 3548/2007. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

  

 

Καναλλάκι  18 Νοεμβρίου 2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η επισκευή και συντήρηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας καθώς και των υπερκατασκευών και 

των μηχανικών μερών τους από εξειδικευμένα συνεργεία. Ο Δήμος Πάργας έχει στην 

κατοχή του ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ(36) συνολικά αυτοκίνητα και μηχανήματα έργου διαφόρων 

εργοστασίων κατασκευής και με μεγάλη ποικιλία τύπων οχημάτων, και για την τακτική 

και έκτακτη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία ειδικότητας 

μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φανοποιού, μηχανουργείου και υπερκατασκευών με την 

απαραίτητη κατά περίπτωση σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία. 

 Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς 

ανάθεση ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι 

αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών 

του κάθε οχήματος ξεχωριστά). Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 

παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών - υλικών & 

εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών 

ανταλλακτικών - υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο. 

 Οι ανάγκες που πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Πάργας αναθέτοντας αυτές τις 

υπηρεσίες, αφορούν εργασίες που δεν είναι εφικτό να επισκευαστούν από το συνεργείο 

του Δήμου. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών 

λόγω της γήρανσης του στόλου των οχημάτων, η μεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων 

αυτών των οχημάτων, κάνουν απαραίτητη τη βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες 

(συνεργεία). Εξάλλου, τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες 

(καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός κλπ.). Οι εργασίες που θα ανατεθούν, αφορούν τις 

εργασίες συντήρησης & επισκευής, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες, όλων των 

μεταφορικών μέσων του Δήμου Πάργας, φορτηγών, απορριμματοφόρων, 

ημιφορτηγών, επιβατικών κ.λπ. και των μηχανημάτων έργου 

 Η σύμβαση που θα προκύψει θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό τρέχοντος 

έτους 2020-2021 και μέχρι ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η κάθε 

σύμβαση θα μπορεί  να παραταθεί και ένα (1) έτος εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 

οικονομικό της αντικείμενο. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει 

και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, 

μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους. 

ΜΕΛΕΤΗ: «Επισκευή και  συντήρηση 

των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πάργας έτους 2020» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 



 Εξ’ άλλου, για τα συνεργεία αυτοκινήτων, στην παρ. 13.2.2 Εγκ. ΚΦΑΣ 3/92 

(ΠΔ 186/1992 ΦΕΚ Α’84/26- 05-1992) τονίζεται ότι «και στις περιπτώσεις επισκευών 

ή συντηρήσεων, που χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα οποία τοποθετούνται 

στα επισκευαζόμενα αυτοκίνητα, μπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. ανεξαρτήτων της αξίας 

των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γατί η προέχουσα σύμβαση στις 

περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών. Στις 

εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να αναγράφονται εκτός των άλλων, 

διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, εφόσον η αξία τους ξεπερνά 

το 1/3 της συνολικής αμοιβής». 

 Συνεπώς, ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση Τιμολογίων Παροχής 

Υπηρεσιών, αφού η προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία. Τα χρησιμοποιηθέντα 

ανταλλακτικά, θα αναγράφονται ξεχωριστά, αν απαιτείται επί του Τιμολογίου, κατά τα 

οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι 

χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί από την επόμενη της 

παραγγελίας των ανταλλακτικών.  

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης 

παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε 

οχήματος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των 

προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του 

προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & 

ανταλλακτικά. 

Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν ανάγκης εργασιών επισκευής και 

συντήρησης για το Δήμο Πάργας, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες σε ομάδες 

ανά υπηρεσία και τύπο οχημάτων και οι εργασίες που πιθανόν χρειαστούν στον πίνακα 

1Β .  

Πίνακας 1Α: Ομάδα Α (Οχήματα Επιβατικά Διοικητικών – Οικονομικών 

Υπηρεσιών )  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

 

1 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

HYUNDAI KMHPM81CP2U0729
11 

ΚΗΥ 9993 ΒΕΝΖΙΝΗ 14/1/2003 

2 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

HYUNDAI KMHPM81CP2U0729

16 

 

ΚΗΥ 9988 ΒΕΝΖΙΝΗ 3/1/2003 

 

3 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑF  
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΧΡΗΣΩΣ 

FIAT 

 

KMHPM81CP2U0729

16 

 

ΚΗΙ 8350 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23/5/2016 

 

4 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

PEUGEOT VF38BLFYE80982191 

 

ΚΗΥ 7996 ΒΕΝΖΙΝΗ 13/4/2000 

 

5 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑF  
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΧΡΗΣΩΣ 

FIAT 

 

ZFA31200003665119 

 

ΚΗΗ 6000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23/5/2016 

 



6 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

 

MERCEDES-

BENZ 

 

WDD2050401F05788

0 

 

ΚΗΙ 8344 ΒΕΝΖΙΝΗ 30/12/2014 

 

Πίνακας 2Α: Ομάδα Β (Οχήματα Καθαριότητας-Υπερκατασκευές-φορτηγά) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 

 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

MERCEDES 

 

WDB9500341K732277 

 

ΚΗΙ-8315 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

10/9/2007 

 

8 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

MERCEDES 
BENZ 

WDB9525031L432318 

 

KHI-8340 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

31/5/2010 

 

9 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

NISSAN 

 

VWAWJTTK085052247 

 

KHI-8331 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

17/11/2008 

 

10 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

VOLVO 

 

YV2EEHOAO6B427812 

 

KHI-8310 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

28/4/2006 

 

11 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

Α.KAOUSSIS 

SA  

 

WDB96420010207730 

 

ΚΗΗ 6003 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

10/4/2018 

 

12 ΦΟΡΤΗΓΟ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

Α.KAOUSSIS 

SA  

 

WDB96420010220304 

 

ΚΗΗ 6002 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

10/4/2018 

 

13 ΦΟΡΤΗΓΟ 

 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

 

VOLVO 

 

YV2JL40A77B447716  

 

ΚΗΙ 8318 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

6/2/2008 

 

 

14 ΦΟΡΤΗΓΟ-

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 
 

MERCEDES 

 

WDB9520031K588124 

 

KHI 8334 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

27/5/2009 

 

15 ΦΟΡΤΗΓΟ-

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

IVECO 

 

WJMB1VMTOOC061967 

 

ΚΗΥ-7987 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

13/10/1999 

 

16 ΦΟΡΤΗΓΟ-

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

DAIMLER-

CHRYSLER 

 

WDB9323141L239114 

 

ΚΗΙ-8317 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

12/11/2007 

 

17 ΦΟΡΤΗΓΟ-

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

DAF 

 

XLRAE45CF0L259406 

 

ΚΗΙ-8301 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

24/1/2006 

 

18 ΦΟΡΤΗΓΟ-

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

 

MERCEDES 

 

WDB6740421K084878 

 

KHI-8325 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

30/10/1994 

 

19 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

DAIMLER 

CHRYSLER 

 

WDB4051221W19E338 

 

ME 50973 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

27/12/2005 

 

20 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 

 

PIAGGIO 

 

ZAP58500000562374 

 

ME 50972 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

7/12/2005 

 

Πίνακας 3Α: Ομάδα Γ (Οχήματα Καθαριότητας-Ημιφορτηγά) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΑ  

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 



  

21 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ  

ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

TOYOTA 

 

JTFDS696000037322 

 

KHY-9967 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

15/11/2004 

 

22 ΚΟΙΝΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΤΥΠΟΥ PICK UP 

 

FIAT 

 

ZFAKVCJ20H9022310 

 

ΚΗΗ 6004 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

17/4/2018 

 

Πίνακας 4Α :Ομάδα Δ( Οχήματα Ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης(Ημιφορτηγά) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΜΑΡΚΑ  

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 

 

23 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ  

ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ISUZU 

 

MPATFS77H5H574735 

 

KHI 8305 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

2/3/2006 

 

24 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ  

ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

MAZDA JMZUF8UE200720074 

 

ΚΗΥ 7976 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

18/5/1999 

 

25 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ  

ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

DAIMLER-

CHRYSLER 

 

WDB9026621R106989 

 

ΚΗΙ 8326 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

29/5/2003 

 

Πίνακας 5Α: Ομάδα Ε( Οχήματα Τεχνικών Έργων-Μηχανήματα Έργου) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΜΑΡΚΑ  

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

1ης ΑΔΕΙΑΣ 

 

26 ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ 

 

CATERPILLAR 

 

CAT3025CLGBB00605 

 

ΜΕ 103932 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

7/7/2008 

 

27 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

NEW 

HOLLAD 

 

31059968 

 

ME 91397 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

16/2/2007 

 

28 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

 

CATERPILLAR 

 

87V09701 

 

ME 110773 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

27/1/2010 

 

29 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

JCB 

 

SLP3CXT54E0947187 

 

ME 50964 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

29/9/2005 

 

30 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

 

CATERPILLAR 

 

CAT00D6RC9BM01372 

 

ΜΕ 103950 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

14/4/2009 

 

31 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 

 

CATERPILLAR 

 

87V5419 

 

ME 96173 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

23/10/2007 

 

32 ΤΡΑΚΤΕΡ 

 

LANDINI 

 

BAPLE07351 

 

ΜΕ 116278 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

19/5/2010 

 

33 ΤΡΑΚΤΕΡ 

 

FIAT 

 

632816 ME 52032 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 

31/5/2012 

 

 

34 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΤΣΑΠΑΚΙ 

 

CATERPILLAR 

 

 

CAT3035ECTX20724 

 

ME 132738 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
21/5/2020 

 



35 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 

 

CATERPILLAR 

 
CATCS54BL48200228 

 

ME 132740 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
21/5/2020 

 

36 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

CATERPILLAR 

 
CAT0432FLHWP042813 

 

ME 132739 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 
21/5/2020 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β : Κατηγορίες Εργασιών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1 Μηχανολογικές Εργασίες 

1.1 Ομάδας Α,Γ,Δ 

1.2 Ομάδας Β,Ε 

2 Ηλεκτρολογικές εργασίες  

2.1 Ομάδας Α,Γ,Δ 

2.2 Ομάδας Β,Ε 

3 Εργασίες Φανοποιείου 

3.1 Ομάδα Α,Β,Γ,Δ,Ε 

4 Εργασίες Μηχανουργείου  

4.1 Ομάδα Α,Β,Γ,Δ,Ε 

5  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

5.1 Ομάδα Β 

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

6.1 Ομάδα Β 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των 

εργασιών μιας ή περισσότερων κατηγοριών και σε καμία περίπτωση για μέρος 

εργασιών μιας ομάδας. 

  Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας 

τους, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η 

εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού 

μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των 

χρονικών ορίων της εγγύησης.  

 Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη. Κατά συνέπεια, ο 

Δήμος Πάργας δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή 

των ανταλλακτικών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

  Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα 

πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του 

μηχανικού μέρους που επισκευάζεται και θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της 

υπηρεσίας. Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια 

που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια 

του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης 

ποιότητάς (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί 

την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα 

ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) 

οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ, κωδικούς αριθμούς 

ανταλλακτικών, κλπ) 



Η εκτέλεση της εργασίας διέπετε από τις διατάξεις του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και 

προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

Συγκεκριμένα θα γίνει με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται στην 

παρούσα Τεχνική Έκθεση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καναλλάκι  5 Οκτωβρίου 2020 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

Μπόχτης Θωμάς 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Η συνολική δαπάνη της επισκευής, συντήρησης και η προμήθεια των 

ανταλλακτικών των οχημάτων για το Δήμο Πάργας έχει προϋπολογισθεί σε 133.000,00 

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του 

Δήμου και θα ισχύει έως και ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Πιο 

συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2020-2021 θα βαρύνει τους 

αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς πιστώσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα(1Γ).  

 

Πίνακας 1Γ:Προυπολογισμός Δήμου 2020-2021 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΑ (ΜΕ Φ.Π.Α) 

10-6263.003 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων διοικητικών-
οικονομικών υπηρεσιών 

8.000,00 € 

20-6263.008 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 

50.000,00 € 

25-6263.002 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ύδρευσης, 
αρδευσης και αποχέτευσης 

20.000,00 € 

30-6263.003 Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων υπηρεσιών 
τεχνικών έργων 

55.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 133.000,00 €  
Πίνακας 1Δ:Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης οχημάτων. 

 1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ            

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

ΔΑΠΑΝΗ                           

(ΜΕ Φ.Π.Α) 

10-6263.003 

20-6263.008 

25-6263.002 

1.1 Α,Γ.Δ 8.467,74€ 10.500€ 

20-6263.008 

30-6263.003 

1.2 Β,Ε 26.612,90€ 33.000€ 

  
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ            

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 
ΔΑΠΑΝΗ                           

(ΜΕ Φ.Π.Α) 

ΜΕΛΕΤΗ: «Επισκευή και  συντήρηση 

των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πάργας έτους 2020» 
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10-6263.003 

20-6263.008 

25-6263.002 

2.1 Α,Γ.Δ 8.467,74€ 10.500€ 

20-6263.008 

30-6263.003 
2.2 Β,Ε 21.774,19€ 27.000€ 

  
 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΚΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ            

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 
ΔΑΠΑΝΗ                           

(ΜΕ Φ.Π.Α) 
10-6263.003 

20-6263.008 

25-6263.002 

30-6263.003 

3.1 Α,Β,Γ,Δ,Ε 14.112,90€ 17.500€ 

  

 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΚΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ            

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 
ΔΑΠΑΝΗ                           

(ΜΕ Φ.Π.Α) 
10-6263.003 

20-6263.008 

25-6263.002 

30-6263.003 

4.1 Α,Β,Γ,Δ,Ε 20.564,52€ 25.500€ 

  
 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΚΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ            

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 
ΔΑΠΑΝΗ                           

(ΜΕ Φ.Π.Α) 
20-6263.008 5.1 Β 6.451,61€ 8.000€ 

  
 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

ΚΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ            

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 
ΔΑΠΑΝΗ                           

(ΜΕ Φ.Π.Α) 
20-6263.008 6.1 Β 806,45€ 1.000€ 

 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το 

Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. Η 

διάθεση και κατανομή τόσο των προαναφερόμενων ποσών(πίνακας 1Δ), όσο και του 

συνολικού προϋπολογισμού(πίνακας 1Γ) θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της 

υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2020-2021. Στη συντήρηση και 

επισκευή όλων των οχημάτων συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 της τεχνικής περιγραφής. 

 

 

 

 

 

Καναλλάκι  5 Οκτωβρίου 2020 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

 

Μπόχτης Θωμάς 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Καναλλάκι  5 Οκτωβρίου 2020 

Θεωρήθηκε 

Ο  Αναπ. Προϊστάμενος του Τμήματος 

Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΩΝ 107.258,06 € 133.000,00 € 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                                                                                             

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Αντικείμενο της Εργασίας 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης 

καθώς και της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά 

συνεργεία, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Πάργας, για εργασίες 

που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους 2020-2021. 

 ΑΡΘΡΟ 2ο  

Ισχύουσες Διατάξεις  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

• Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί 

Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  

• Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

• To Π.Δ. 60/2007 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

• Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 

1118148/936/0015/Εγκ. 3/92  

• Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 

4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, 

αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των 

οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων 

το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή 

σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε 

συνεννόηση με την υπηρεσία. 

ΜΕΛΕΤΗ: «Επισκευή και  συντήρηση 

των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πάργας έτους 2020» 
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες 

τις βασικές κατηγορίες επισκευών και συντήρησης στον Πίνακα 1Β οι οποίες 

αναφέρονται σε όλες τις ομάδες οχημάτων - μηχανημάτων των Πινάκων 1Α-5Α της 

αντίστοιχης μελέτης. 

Μειοδότης σε κάθε τμήμα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη 

μεγαλύτερη έκπτωση η οποία θα αναφέρεται στον προϋπολογισμό του κάθε 

τμήματος. 

Το ποσοστό έκπτωσης που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους σε κάθε 

κατηγορίες εργασιών μεταφράζεται σε ποσοστό έκπτωσης στο κόστος της ώρας 

εργασίας (40,00 € για όλες τις κατηγορίες εργασιών) και στο ίδιο ποσοστό έκπτωσης 

επί του επισήμου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει χωρίς επιπρόσθετη δαπάνη και εντός 

24ωρου από την ειδοποίησή του την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν 

αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και το συνεργείο να 

βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου.  

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

Διαδικασία 

 Ο ανάδοχος την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο 

του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με την αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική 

περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών & την εκτίμηση 

της σχετικής δαπάνης. 

 Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση 

από την σχετική επιτροπή ελέγχου συντήρησης και επισκευής οχημάτων.  

Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα & συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που 

αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε & της τελικής δαπάνης. 

Επισκευές  

Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες 

πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2020 -2021, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες 

παρακάτω.(Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την 

αποπεράτωσή τους και δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα 

προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν). 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

           1.1. Ρεκτιφιέ στροφάλου  

           1.2. Εφαρμογή κουζινέτων 



           1.3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

           1.4. Πλάνισμα καπακιού  

           1.5. Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

           1.6. Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 

           1.7. Αντικατάσταση χιτωνίων  

1.8. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή  

1.9. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων  

1.10. Αλλαγή εδρών βαλβίδων  

1.11. Φλάντζες τσιμούχες  

1.12. Ελατήρια  

1.13. Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 

1.14. Ρύθμιση βαλβίδων 

1.15. Αλλαγή αντλία νερού  

1.16. Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου  

1.17. Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 

1.18. Επισκευή υπερσυμπιεστή 

1.19. Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

1.20. Έλεγχος καυσαερίων 

1.21. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση 

1.22. Αλλαγή αντλίας λαδιού  

1.23. Αλλαγή βολάν μηχανής  

1.24. Αλλαγή εμβόλων (πιστόνια)  

1.25. Αλλαγή καδένας μηχανής 

1.26. Αλλαγή ιμάντων και τεντωτήρων  

1.27. Αλλαγής πολλαπλής εξάτμισης  

  1.28. Αλλαγή μεσαίου καζανακίου εξάτμισης  

           1.29. Αλλαγή τελικού εξάτμισης  

  1.30. Αλλαγή καταλύτη  

  1.31. Αλλαγή ψυγείου μηχανής  

  1.32. Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού  



  1.33. Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ 

1.34. Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού 

 1.35. Αλλαγή κολάρου ψυγείου  

 1.36. Αλλαγή αντλίας βενζίνης  

 1.37. Έλεγχος συστήματος ψεκασμού 

 1.38. Αλλαγή αισθητήρα λάμδα  

 1.39. Αλλαγή μπεκ ψεκασμού  

 1.40. Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας  

 1.41. Αλλαγή πολλαπλασιαστή  

 1.42. Αλλαγή αισθητήρα υποπίεσης 

 1.43. Αλλαγή μετρητή αέρα  

   1.44. Γενικό σέρβις (περιλαμβάνει αλλαγή ημισυνθετικών λαδιών, φίλτρου 

βενζίνης, φίλτρου λαδιού, φίλτρου αέρος, φίλτρου καμπίνας, μπουζιών, έλεγχος 

υγρών φρένων, υδραυλικού, υαλοκαθαριστήρων, έλεγχος συσφίξεων, φρένων) 

   1.45. Αλλαγή τουρμπίνας  

   1.46. Αλλαγή μοτέρ ρελαντί 

   1.47. Ευθυγράμμιση οχήματος 

2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 

2.1. Αλλαγή φουρκέτες 

  2.2. Αλλαγή συγχρόνιζε  

  2.3. Αλλαγή ρουλεμάν  

  2.4. Αλλαγή γραναζιών  

  2.5. Επισκευή αργό γρήγορο 

  2.6. Φλάντζες τσιμούχες 

  2.7. Πρωτεύων άξονας κομπλέ  

  2.8. Δευτερεύων άξονας κομπλέ  

  2.9. Σταυροί ταχυτήτων  

 2.10. Σταθερά ταχυτήτων 

 2.11. Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

3.1. Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 



  3.2. Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

  3.3. Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

   3.4. Ζεύγη φερμουίτ 

   3.5. Επισκευή δίσκου 

   3.6. Επισκευή πλατώ 

   3.7. Αλλαγή φυσούνας 

4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες 

κραδασμών) 

4.1. Αλλαγή αμορτισέρ  

  4.2. Αλλαγή – επισκευή σούστες  

  4.3. Αλλαγή μπρακέτα  

  4.4. Αλλαγή βάσης αμορτισέρ  

  4.5. Αλλαγή κόντρες κλπ.  

  4.6. Αλλαγή ελαστικών κρούσεως 

5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 

 5.1. Έλεγχος δικτύου αέρος 

   5.2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 

   5.3. Έλεγχος – αλλαγή φυσούνας τροχών  

   5.4. Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων  

   5.5. Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 

   5.6. Έλεγχος – αλλαγή σιαγόνων φερμουίτ  

   5.7. Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ  

   5.8. Τσιμούχες – δαχτυλίδια  

   5.9. Αλλαγή δίσκων φρένων 

   5.10. Αλλαγή τακάκια φρένων  

   5.11. Αλλαγή μαρκούτσια φρένων 

6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 

 6.1. Ακραξώνιο  

   6.2. Πείρος (με τάπες πηροδακτυλιών και ρουλεμάν) ακραξωνίου  

   6.3. Αλλαγή γλιστιέρας 

   6.4. Ρουλεμάν μουαγιέ  



   6.5. Τσιμούχες μουαγιέ 

 6.6. Ροδέλες  

   6.7. Ροδέλες μεταλλικές 

   6.8. Γλίστρες – κουζινέτα 

   6.9. Τάπες πηροδακτυλιών  

   6.10. Γρασσαδοράκια  

   6.11. Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 

   6.12. Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης  

   6.13. Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού  

   6.14. Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως  

7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που 

έχουν)  

7.1. Στρόφαλος  

  7.2. Ρουλεμάν 

  7.3. Ελατήρια κόφλερ , σετ  

  7.4. Δακτυλίδια  

  7.5. Μπιέλες  

  7.6. Σετ ελατήρια  

  7.7. Σετ φλάντζες 

  7.8. Σκάστρα κόφλερ  

  7.9. Σετ φλάντζες κόφλερ  

  7.10. Σετ ελατήρια κόφλερ 

  7.11. Βαλβίδα κόφλερ  

  7.12. Χιτώνιο κόφλερ 

  7.13. Φίλτρα  

8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού  

8.1. Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

  8.2. Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων 

8.3. Φλάντζες τσιμούχες  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων  



9.1. Γενική επισκευή μίζας 

9.2. Αλλαγή μίζας 

   9.3. Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 

   9.4. Αλλαγή δυναμό  

   9.5. Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 

   9.6. Αλλαγή φαναριών 

   9.7. Αλλαγή συσσωρευτών  

   9.8. Αλλαγή πλακέτας καλοριφέρ  

   9.9. Αλλαγή διακοπτών φώτων  

9.10. Αλλαγή διακοπτών μίζας  

9.11. Αλλαγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 

10. Εργασίες φανοποιείου  

10.1. Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα  

10.2. Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων  

10.3. Επισκευή αρθρώσεων θυρών  

10.4. Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων  

10.5. Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών  

10.6. Τσιμούχες στεγανοποίηση  

10.7. Αντικατάσταση εμπρόσθιου φτερού (με βαφή)  

10.8. Αντικατάσταση οπίσθιου φτερού (με βαφή)  

10.9. Αντικατάσταση προφυλακτήρα εμπρός (με βαφή όπου απαιτείται)  

10.10. Αντικατάσταση προφυλακτήρα πίσω (με βαφή όπου απαιτείται)  

10.11. Αντικατάσταση εξωτερικού καθρέφτη 

10.12. Αντικατάσταση κουβουκλίου 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ  

11. Εργασίες μηχανουργείου  

11.1. Επισκευή και τοποθέτηση μαρκούτσια πίεσης 

11.2. Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων οχημάτων έργου  

11.3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  



11.4. Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών-εργασίες τόρνου  

11.5. Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών-εργασίες πρέσας. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   

12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών & σύνδεσής τους με το σασί 

 12.1 Επισκευή χειριστηρίων υδραυλικού  

 12.2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης  

 12.3 Επισκευή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης  

 12.4 Επισκευή μηχανισμού περιστροφής  

 12.5 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών (προσφορά μόνο σε τιμή 

εργατοώρας. Υπολογίζεται ότι αυτού του είδους οι επισκευές απαιτούν κατά μ.ο. 10 

εργατοώρες). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

  13.Επισκευή και συντήρηση Ταχογράφου 

     13.1 Επισκευή και συντήρηση 

     13.2 Έκδοση Πιστοποιητικού 

Οι προαναφερόμενες βασικές ομάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη και 

άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις 

υπερκατασκευές. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο    

Αντικείμενο Συγγραφής  

Η συγγραφή αυτή αφορά γενικά στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και 

επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία των οχημάτων (μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου) και υπερκατασκευών και την προμήθεια των ανταλλακτικών του 

Δήμου Πάργας για το έτος 2020-2021, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει το Δήμο 

Πάργας. 

 ΑΡΘΡΟ 2ο  

Ισχύουσες Διατάξεις 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται  

1. Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί 

Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  

2. Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

3. To Π.Δ. 60/2007 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

4. α) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αρ. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ), όπως ισχύει, με 

την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 370/95 όπως αυτές 

έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 ( ΦΕΚ Α 100) και των 

αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000  

        β) Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06 

(Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

        γ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020-2021 στους αντίστοιχους 

κωδικούς των διαφόρων υπηρεσιών του οποίου προβλέπεται πίστωση για την παροχή 

Υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 Εγκύκλιοι Προδιαγραφές  

ΜΕΛΕΤΗ: «Επισκευή και  συντήρηση 

των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πάργας έτους 2020» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 



Κατά την εκτέλεση των δημοτικών προμηθειών-εργασιών ακολουθούνται οι 

οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης εργασίας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 

αναφέρονται στη τεχνική μελέτη. 

1. Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 

1118148/936/0015/Εγκ. 3/92 

2. Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 

4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, 

αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των 

οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων 

το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» 

3. Υπ΄αριθ. 28/2020 μελέτη του Μπόχτη Θωμά. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Συμβατικά Στοιχεία  

Συμβατικά στοιχεία είναι :  

• Η διακήρυξη της δημοπρασίας  

• Η τεχνική μελέτη 

• Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  

• Η προσφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 133.000,00€, 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, η δε πίστωση για το έτος 2020-2021 

θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους 2020-2021 του 

Δήμου. 

 Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει η 

Επιτροπή Συντήρησης Οχημάτων.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 Σύμβαση 

 Οι ανάδοχοι μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε 

(5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και 

να καταθέσουν την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

Εγγύηση Επισκευών  

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική 

παραλαβή των επισκευών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε ένα (1) έτος. 



 Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα 

του ενός (1) έτους οφειλόμενη σε κακή ποιότητα εργασιών και σε κάθε περίπτωση όχι 

σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται 

το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Εάν παρέλθει η προθεσμία επισκευής και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την 

επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και 

να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό 

από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 Χρόνος Ανταπόκρισης - Προθεσμία Παράδοσης 

 Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτημα της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής 

και συντήρησης θα είναι άμεση εντός του επόμενου 24ώρου. 

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

την υπηρεσία(όχι μεγαλύτερη των 3 ημερών) και θα εξαρτάται από την έκταση και 

σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και τμηματική. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Παραλαβή Εργασιών 

 Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. 

 Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. 

 ΑΡΘΡΟ 9 ο  

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών 

 Οι εργασίες θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 

ελέγχει κατά την κρίση του τις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που 

διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής από την αρμόδια 

επιτροπή. 

 Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως 

προς την ποιότητα της επισκευής, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η αξία του εκάστοτε 

τιμολογίου.  

Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον 

μειοδότη σε συνεργασία με την οριζόμενη από το Δήμο Επίβλεψη, και τη σύνταξή της 

προσφοράς του μειοδότη για την επισκευή–συντήρηση, 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 στο Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το 

παρέλαβε. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Παράταση εργασιών - Έκπτωση ανάδοχου 

 Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης 

ορίζεται ποινική ρήτρα ( 100 € ) η οποία επιβάλλεται στον ανάδοχο με απόφαση 

Δημάρχου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. 

 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις 

σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 .  

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του 

Π.Δ. 28/80. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Ατύχημα και Ζημιές  

Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται 

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

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

φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., 

σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων 

ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

 Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός. 

Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και 

κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή 

εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου. Ο ανάδοχος υπόκειται στις 

κρατήσεις υπερ ΤΑΔΚΥ 2% και φόρο εισοδήματος 8% (άρθρο 55 του Ν.2238/94 όπως 

ισχύει κάθε φορά). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Αντικείμενο της εργασίας 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε 

εξωτερικά συνεργεία, όλων των οχημάτων (μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 

έργου) και υπερκατασκευών του Δήμου Πάργας, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν 

το έτος 2020-2021.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Τεχνικές Προδιαγραφές - Σύνταξη Προσφορών  

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν προσφορές για εργασία σε κάποιες ή όλες τις 

βασικές κατηγορίες εργασιών για όλες τις ομάδες οχημάτων – μηχανημάτων.  

Επίσης θα καταθέσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα 

βεβαιώνει ότι : Διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες 

επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν 

την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να 

ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα 

επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχεται τον έλεγχο στο 

συνεργείο τους από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου η οποία ορίζεται από το Δήμο 

όποτε η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

 Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς 

επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη 

ΜΕΛΕΤΗ: «Επισκευή και  συντήρηση 

των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Πάργας έτους 2020» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020 



απόφασης για την επισκευή, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και 

γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. 

 Θα 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 : 

• Η αρχική διατύπωση της πιθανής βλάβης έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς 

επισκευή μηχανικό μέρος από το Δήμο. 

 • Η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον 

μειοδότη και την Επιτροπή κατά τον λεπτομερή έλεγχο του μηχανικού μέρους.  

• Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη. 

 • Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην καλή 

λειτουργία του μέρους που έχει την βλάβη, αλλά & στην συνέχεια, του συνόλου του 

οχήματος. 

 • Οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά 

εγχειρίδια του κατασκευαστή. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή 

σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε 

συνεννόηση με την υπηρεσία. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών 

τους μηχανισμούς που αυτές φέρουν και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορά για όλες τις 

βασικές κατηγορίες επισκευών και συντήρησης και η οποία θα αναφέρεται σε όλες τις 

ομάδες οχημάτων - μηχανημάτων.  

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το 

Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. 

Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των 

πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2020- 

2021.  

Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, 

αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα 

γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος 

διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.  

Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης μελέτης πάψει 

να ικανοποιείται από τους μειοδότες εντός του έτους ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει 

έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Οχήματα  



Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής 

παρουσιάζονται στους πίνακες 1Α-5Α της Τεχνικής Περιγραφής για τον προσδιορισμό 

του τύπου. 

 Οχήματα ή υπερκατασκευές που τυχόν αποκτήσει ο Δήμος κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης (αγοράσει ή μισθώσει) και είναι παρόμοια με αυτά που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό (π.χ. απορριμματοφόρο) ο εκάστοτε μειοδότης είναι υποχρεωμένος να τα 

επισκευάσει μέσα στα πλαίσια και τους όρους του διαγωνισμού αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 Επισκευές 

 Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες 

πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2020-2021, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες 

παρακάτω.  

(Οι κυριότερες εργασίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που 

τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν). 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

1.1. Ρεκτιφιέ στροφάλου  

  1.2. Εφαρμογή κουζινέτων 

  1.3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

  1.4. Πλάνισμα καπακιού  

  1.5. Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

  1.6. Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 

  1.7. Αντικατάσταση χιτωνίων  

  1.8. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή  

  1.9. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων  

  1.10. Αλλαγή εδρών βαλβίδων  

  1.11. Φλάντζες τσιμούχες  

  1.12. Ελατήρια  

  1.13. Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 

  1.14. Ρύθμιση βαλβίδων 

  1.15. Αλλαγή αντλία νερού  

  1.16. Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου  

  1.17. Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 



  1.18. Επισκευή υπερσυμπιεστή 

  1.19. Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

 1.20. Έλεγχος καυσαερίων 

   1.21. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγησή 

   1.22. Αλλαγή αντλίας λαδιού  

   1.23. Αλλαγή βολάν μηχανής  

   1.24. Αλλαγή εμβόλων (πιστόνια)  

   1.25. Αλλαγή καδένας μηχανής 

   1.26. Αλλαγή ιμάντων και τεντωτήρων  

   1.27. Αλλαγής πολλαπλής εξάτμισης  

   1.28. Αλλαγή μεσαίου καζανακίου εξάτμισης  

   1.29. Αλλαγή τελικού εξάτμισης  

   1.30. Αλλαγή καταλύτη  

   1.31. Αλλαγή ψυγείου μηχανής  

   1.32. Αλλαγή ψυγείου κλιματιστικού  

   1.33. Αλλαγή ψυγείου καλοριφέρ 

   1.34. Αλλαγή κομπρεσέρ κλιματιστικού 

   1.35. Αλλαγή κολάρου ψυγείου  

   1.36. Αλλαγή αντλίας βενζίνης  

   1.37. Έλεγχος συστήματος ψεκασμού 

   1.38. Αλλαγή αισθητήρα λάμδα  

   1.39. Αλλαγή μπεκ ψεκασμού  

   1.40. Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας  

   1.41. Αλλαγή πολλαπλασιαστή  

   1.42. Αλλαγή αισθητήρα υποπίεσης 

   1.43. Αλλαγή μετρητή αέρα  

   1.44. Γενικό σέρβις (περιλαμβάνει αλλαγή ημισυνθετικών λαδιών, φίλτρου 

βενζίνης, φίλτρου λαδιού, φίλτρου αέρος, φίλτρου καμπίνας, μπουζιών, έλεγχος υγρών 

φρένων, υδραυλικού, υαλοκαθαριστήρων, έλεγχος συσφίξεων, φρένων) 

 1.45. Αλλαγή τουρμπίνας  

 1.46. Αλλαγή μοτέρ ρελαντί 



   1.47. Ευθυγράμμιση οχήματος 

2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 

2.1. Αλλαγή φουρκέτες 

  2.2. Αλλαγή συγχρόνιζε  

  2.3. Αλλαγή ρουλεμάν  

  2.4. Αλλαγή γραναζιών  

  2.5. Επισκευή αργό γρήγορο 

  2.6. Φλάντζες τσιμούχες 

  2.7. Πρωτεύων άξονας κομπλέ  

  2.8. Δευτερεύων άξονας κομπλέ  

  2.9. Σταυροί ταχυτήτων 2.10. Σταθερά ταχυτήτων 

  2.11. Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 

3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

3.1. Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 

  3.2. Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

  3.3. Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

  3.4. Ζεύγη φερμουίτ 

  3.5. Επισκευή δίσκου 

  3.6. Επισκευή πλατώ 

  3.7. Αλλαγή φυσούνας 

4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες 

κραδασμών) 

4.1. Αλλαγή αμορτισέρ  

  4.2. Αλλαγή – επισκευή σούστες  

  4.3. Αλλαγή μπρακέτα  

  4.4. Αλλαγή βάσης αμορτισέρ  

  4.5. Αλλαγή κόντρες κλπ.  

  4.6. Αλλαγή ελαστικών κρούσεως 

5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 

  5.1. Έλεγχος δικτύου αέρος 

  5.2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 



  5.3. Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών  

  5.4. Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων  

5.5. Έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 

  5.6. Έλεγχος – αλλαγή σιαγόνων φερμουίτ  

  5.7. Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ  

  5.8. Τσιμούχες – δαχτυλίδια  

  5.9. Αλλαγή δίσκων φρένων 

  5.10. Αλλαγή τακάκια φρένων  

  5.11. Αλλαγή μαρκούτσια φρένων 

6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 

6.1. Ακραξώνιο  

  6.2. Πείρος (με τάπες πηροδακτυλιών και ρουλεμάν) ακραξωνίου  

  6.3. Αλλαγή γλιστιέρας 

  6.4. Ρουλεμάν μουαγιέ  

  6.5. Τσιμούχες μουαγιέ 

  6.6. Ροδέλες  

  6.7. Ροδέλες μεταλλικές 

  6.8. Γλίστρες – κουζινέτα 

  6.9. Τάπες πηροδακτυλιών  

  6.10. Γρασσαδοράκια  

  6.11. Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 

  6.12. Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης  

  6.13. Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού  

  6.14. Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως  

7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών (μόνο για τα οχήματα που 

έχουν)  

7.1. Στρόφαλος  

  7.2. Ρουλεμάν 

  7.3. Ελατήρια κόφλερ ,σετ 

  7.4. Δακτυλίδια  

  7.5. Μπιέλες  



  7.6. Σετ ελατήρια  

  7.7. Σετ φλάντζες 

7.8. Σκάστρα κόφλερ  

7.9. Σετ φλάντζες κόφλερ  

7.10. Σετ ελατήρια κόφλερ 

7.11. Βαλβίδα κόφλερ  

7.12. Χιτώνιο κόφλερ 

7.13. Φίλτρα  

8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού  

 8.1. Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

   8.2. Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων 

   8.3. Φλάντζες τσιμούχες  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων  

 9.1. Γενική επισκευή μίζας 

   9.2. Αλλαγή μίζας 

   9.3. Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου 

   9.4. Αλλαγή δυναμό  

   9.5. Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 

   9.6. Αλλαγή φαναριών 

   9.7. Αλλαγή συσσωρευτών  

   9.8. Αλλαγή πλακέτας καλοριφέρ  

   9.9. Αλλαγή διακοπτών φώτων  

   9.10. Αλλαγή διακοπτών μίζας  

   9.11. Αλλαγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 

10. Εργασίες φανοποιείου  

 10.1. Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα  

   10.2. Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων  

   10.3. Επισκευή αρθρώσεων θυρών  



   10.4. Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων  

   10.5. Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών  

 10.6. Τσιμούχες στεγανοποίηση  

   10.7. Αντικατάσταση εμπρόσθιου φτερού (με βαφή)  

   10.8. Αντικατάσταση οπίσθιου φτερού (με βαφή)  

   10.9. Αντικατάσταση προφυλακτήρα εμπρός (με βαφή όπου απαιτείται)  

   10.10. Αντικατάσταση προφυλακτήρα πίσω (με βαφή όπου απαιτείται)  

   10.11. Αντικατάσταση εξωτερικού καθρέφτη 

   10.12. Αντικατάσταση κουβουκλίου 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ  

11. Εργασίες μηχανουργείου  

 11.1. Επισκευή και τοποθέτηση μαρκούτσια πίεσης 

   11.2. Αποξήλωση και τοποθέτηση εξαρτημάτων οχημάτων έργου  

   11.3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις παντός τύπου  

   11.4. Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών-εργασίες τόρνου  

   11.5. Διαμορφώσεις μεταλλικών μερών-εργασίες πρέσας. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   

12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών & σύνδεσής τους με το σασί 

 12.1 Επισκευή χειριστηρίων υδραυλικού  

   12.2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης  

   12.3 Επισκευή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης  

   12.4 Επισκευή μηχανισμού περιστροφής  

   12.5 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών (προσφορά μόνο σε τιμή 

εργατοώρας. Υπολογίζεται ότι αυτού του είδους οι επισκευές απαιτούν κατά μ.ο. 10 

εργατοώρες). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

  13.Επισκευή και συντήρηση Ταχογράφου 

     13.1 Επισκευή και συντήρηση 

     13.2 Έκδοση Πιστοποιητικού 

Οι προαναφερόμενες βασικές ομάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη και 

άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις 

υπερκατασκευές των οχημάτων. 



 

 

 

                                                                                             

 

Καναλλάκι  5 Οκτωβρίου 2020 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

 

Μπόχτης Θωμάς 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Καναλλάκι  5 Οκτωβρίου 2020 

Θεωρήθηκε 

Ο  Αναπ. Προϊστάμενος του Τμήματος 

Τεχνικών Έργων 

 

 

 

 

Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

Μπόχτης Θωμάς 

Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6238 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ, 48062 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΠΟΧΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 

- Τηλέφωνο: 2684360305, 

- Ηλ. ταχυδρομείο: program.pargas@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://dimospargas.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV):« Επισκευή και  συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας 

έτους 2020»  

CPV: 150110000-9. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007668307 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://dimospargas.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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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 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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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 ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 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): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 
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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 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, 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 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 



 

20 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται47, 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 δωρεάν48. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 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. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  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.” 

8 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.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

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

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

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

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 



 

25 

 
12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 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).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 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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