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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                       Αρ. πρωτ. : 4714/16-10-2018 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                                                        Αριθμός μελέτης: 33/2018 
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Ο Δήμαρχος Λέρου 

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117. 
2. Το Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 

Αναλυτικότερα, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης – επισκευής μεταφορικών μέσων Τεχνικής υπηρεσίας Δήμου 
Λέρου έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018  οι παρακάτω πιστώσεις . 
 

Κ.Α. 25.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00€ 

Κ.Α. 25.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10.000,00€ 

Κ.Α. 25.6264.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB 

5.000,00€ 

Κ.Α. 25.6264.0005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

10.000,00€ 

Κ.Α. 30.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.000,00€ 

Κ.Α. 30.6671.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.500,00€ 

Κ.Α. 30.6671.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 3.000,00€ 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στο έτος 2019 όπου θα ολοκληρωθεί η σύμβαση (ένα έτος από την υπογραφή 
της σύμβασης). 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
συνοπτικό διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων  του Δήμου Λέρου  για ένα έτος, 
συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων ανταλλακτικών, με κριτήρια κατακύρωσης: 
α) τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου όσο αφορά τις εργασίες επισκευής 
β)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών και των ελαστικών (επί 
τιμοκαταλόγου). 
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του 
Ν.4412/2016,  ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Παράλληλα θα  παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Λέρου (www.leros.gr) 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Λέρου την 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών από του υποψηφίους αναδόχους στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Λέρου  πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών στη Διεύθυνση: Πλάτανος ,Λέρου Τ.Κ 85400, οι οποίες δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίνονται στο αρμόδιο όργανο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής 
διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016. 
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   Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με βάση την 301/2009 Πράξη του Ελ.Συν.Τμ.7 θα είναι η Επιτροπή Συντήρησης 
και Επισκευής Οχημάτων η οποία για το έτος 2018 έχει συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 159/2017 απόφαση Δήμαρχου 
Λέρου με ΑΔΑ 6ΒΕ9ΩΛΓΜΛ9.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις - Τεύχη δημοπράτησης 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117. 
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
4. Την 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 συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων διαφόρων μηχανημάτων έργου, 
απορριμματοφόρων, φορτηγών και επιβατικών του Δήμου Λέρου , συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών(όπως αναλυτικά φαίνεται στην Τεχνική Περιγραφή-μελέτη  που συνοδεύει τη Διακήρυξη). 
   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 μπορούν 
να καταθέσουν προσφορά (σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). Το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
βρίσκεται στο παράρτημα της αντίστοιχης μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 59.533,79€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αφορά τους 
κωδικούς εξόδων Κ.Α. 25.6263.0001, Κ.Α. 25.6264.0001,  25.6264.0002, Κ.Α. 25.6264.0005, 30.6263.0001, 30.6671.0001, 
30.6671.0003,του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στο 2019 με την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα με μια από τις παρακάτω 
μορφές : 
• Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε 
επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα. 
• Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο 
δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής 
και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου δικτύου διακίνησης 
ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων –μηχανημάτων αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών 
κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
   Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν δικό τους συνεργείο , όπως και αντίστοιχη άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, για την εκτέλεση των εργασιών που θα προσφέρουν και όχι μέσω τρίτων ή υπεργολάβων. 
Τέλος τα συνεργεία των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νομού Δωδεκανήσου. 
   Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
είδος των εργασιών τους, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
β) Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή 
κοινοπραξία. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
   Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. 
   Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Επίσης 
υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο 
δεσμεύων την εταιρεία. 
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γ) Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία θα έχει ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, και η οποία θα αφορά τον ίδιο 
τον εργοδότη, (ΟΑΕΕ), και το προσωπικό του (ΙΚΑ) (αν απασχολεί). 
   Για την απόδειξη της απασχόλησης εργαζομένων στο συνεργείο, ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει αν απασχολεί προσωπικό καθώς και τους ασφαλιστικούς 
φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές. 
δ) Φορολογική Ενημερότητα η οποία θα έχει ισχύ και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
• δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση 
• δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.  
• δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία. 
• έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 
στ) 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. 
• ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα 
αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια που προτείνει 
• Δύναται να μεταβεί άμεσα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήματος προκειμένου να προσφέρει την τεχνική 
υποστήριξη και την άμεση αντιμετώπιση της βλάβης του οχήματος, όπου και αν βρίσκετε το όχημα αυτό. 

 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73του Ν.4412/2016 (Λόγοι αποκλεισμού),  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 73του Ν.4412/2016. 
(Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV). 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ίδιο ΤΕΥΔ υπογράφουν τα παρακάτω πρόσωπα: 
- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι 
διαχειριστές αυτών,  
- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που 
έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

 
   Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγυήσεις 

6.1 Εγγύηση συμμετοχής 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό. 
  
6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, 
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ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει   απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα : 
 Την ημερομηνία έκδοσης. 
 Τον εκδότη. 
 Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Λέρου). 
 Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της 

διζήσεως. 
 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους 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. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. 

Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 
χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Οι εγγυήσεις του άρθρου 10 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
 

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 εργασία, δηλαδή  
«ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 2018-2019» με κεφαλαία γράμματα. 
γ) Η  σχετική μελέτη από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
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 σε δύο (2) αντίγραφα. 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 
7.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 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 κατηγορία οχήματος. 
7.4 Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
7.5 Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι μπορούν λόγω του μεγάλου όγκου τους και για μεγαλύτερη ευχρηστία να 
κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 
   Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέμενων τιμοκαταλόγων από τους διαγωνιζόμενους 
δεδομένου ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν οτιδήποτε χρειαστεί να τιμολογηθεί από τους ανάδοχους στο μέλλον.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 
και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ενστάσεις 
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Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής (Ο.Ε.) μπορεί να κατατεθεί 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης πράξης  στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης , 
η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Το παράβολο αυτό είναι δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 1, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό 
γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας 
του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 
159/2017 απόφαση Δήμαρχου Λέρου με ΑΔΑ 6ΒΕ9ΩΛΓ-ΜΛ9 απόφαση του Δημάρχου συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει 
από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο 
πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει 
σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στη συνέχεια 
η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό.  
10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του 
διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 
10.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν 
και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται 
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
10.5 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα, 
αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του 
διαγωνισμού ανακοινώνοντας τες μεγαλόφωνα.  
   Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με τη χαμηλότερη προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση των 
έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις 

12.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Δεν θα 
επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκεια της σύμβασης και θα συμπεριλαμβάνουν την αξία των ανταλλακτικών, 
της εργασίας και κάθε εξόδου που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε 
τυχόν πρόσθετος φόρος, τέλος ή δασμός. 
12.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις αντίστοιχες κρατήσεις και 
φόρο εισοδήματος, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση 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 τμηματικά αναλόγως με τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την 
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 
   Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 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 
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Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία σύναψης της και για 12(δώδεκα) μήνες. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ειδικοί Όροι 

   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει, με δική του οικονομική επιβάρυνση και με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως 
ορίζει ο νόμος), τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή. 
   Η διαδικασία που ακολουθείται για την επισκευή –συντήρηση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων της μελέτης είναι η 
ακόλουθη : 
   O Δήμος εκδίδει εντολή τεχνικής επιθεωρήσεως και επισκευής του οχήματος το οποίο δελτίο αποτελεί ουσιώδες 
δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης και στο οποίο θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος της 
συντήρησης ή επισκευής, οι αναγκαίες εργασίες και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. Αντίτυπο του δελτίου παραδίδεται 
στην Επιτροπή Συντηρήσεως και Επισκευής της υπηρεσίας η οποία και θα επιλαμβάνεται για την προώθηση του 
αιτήματος στο αντίστοιχο ιδιωτικό συνεργείο. 
   Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του εντύπου της Επιτροπής της 
Υ.Α. 3373/30/75, Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
τεχνολογική επιθεώρηση του οχήματος τον εντοπισμό βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών 
εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και να φροντίσει για την επισκευή αυτών 
   Τέλος τα συνεργεία των ενδιαφερομένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του νομού Δωδεκανήσου . 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Λήψη πληροφοριών/Δημοσίευση 

α) Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου (Λακκί -Λέρος ΤΚ 85400, 
τηλ. 22470 28040, fax 22470 28040 ,στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
β) Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί: 
- στο πρόγραμμα «Διαύγεια», 
- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και 
γ) Επίσης, η μελέτη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, www.leros.gr  
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 
 
 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.leros.gr/
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                                

««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 
Προϋπολογισμού: 59.533,79€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΟΧΗΜΑ,  
 

Α. Κ.Α. 25.6263.0001 (20.000,00€) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
1. ΚΗΥ 9306 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L-200 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: MMBONK6401D002743 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/Κ

ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 Αλλαγή εξάτμισης 
ολόκληρης 1 Τεμ 160,00 120,00 280,00 280,00 

2 Χειρόφρενο 

1 Τεμ 90,00 70,00 160,00 160,00 

3 Αμορτισέρ 

2 Τεμ 240,00 200,00 440,00 880,00 

4 Τακάκια 

2 Τεμ 60,00 40,00 100,00 200,00 

5 Αλλαγή πόρτας πίσω 

1 Τεμ 500,00 400,00 900,00 900,00 

          ΣΥΝΟΛΟ  2.420,00 

          Φ.Π.Α. 17% 411,40 

    
    

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 2.831,40 

2. ΚΗΗ 5672 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FORD RANGER ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WFOLMFE405W431080 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/Κ

ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 Επισκευή σασμάν 
διαφορικού 1 Τεμ 1.300,00 1.200,00 2.500,00 2.500,00 

2 Επισκευή και 
αλλαγή κορμού 
μηχανής 1 Τεμ 1.100,00 900,00 2.000,00 2.000,00 

           ΣΥΝΟΛΟ  4.500,00 

          Φ.Π.Α. 17% 765,00 

    
    

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 5.265,00 

3. ΚΗΗ 5675 ΚΛΟΥΒΑ CITROEN BELINGO ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7MCWJYB65804202 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 Επισκευή σασμάν  

1 Τεμ 800,00 700,00 1.500,00 1.500,00 

2 Αλλαγή Τεντοτήρες 

2 Τεμ 85,00 75,00 160,00 320,00 

3 Κεντρική μπάρα 

1 Τεμ 90,00 60,00 150,00 150,00 

4 Ακρόμπαρα  

2 Τεμ 170,00 90,00 260,00 520,00 

           ΣΥΝΟΛΟ  2.490,00 
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          Φ.Π.Α. 17% 423,30 

    
    

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 2.913,30 

4. ΚΗΥ 9311 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TOYOTA YARIS ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 189439 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 Αλλαγή πίσω 
πόρτας κομπλέ 1 Τεμ 350,00 150,00 500,00 500,00 

2 Αναρτήσεις 
εμπρός και πίσω 4 Τεμ 412,50 87,50 500,00 2.000,00 

           ΣΥΝΟΛΟ  2.500,00 

          Φ.Π.Α. 17% 425,00 

    
    

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 2.925,00 

5. ΚΗΥ 5083 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD VERCE ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WFOEXXGBVETE89707 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Αναρτήσεις 
εμπρός και πίσω 4 Τεμ 350,00 100,00 1.800,00 1.800,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 306,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  2.106,00 

6. ΚΗΥ 9338  ΚΛΟΥΒΑ VW CANDY ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WV1ZZZ9KZXR506769 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 

Σετ και αλλαγή 
χρονισμού 
(τροχαλίες) 1 Τεμ 350,00 150,00 500,00 500,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 500,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 85,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  585,00 

Β. Κ.Α. 25.6264.0001 (10.000,00€) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1. ΜΕ 120267 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: JN1APVD22V0070150 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Αλλαγή δίσκο 

1 Τεμ 158,00 122,00 280,00 280,00 

2 
Αλλαγή πλατό 

1 Τεμ 90,00 70,00 160,00 160,00 
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3 
Αλλαγή 
ρουλεμάν 1 Τεμ 80,00 70,00 150,00 150,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 590,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 100,30 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  690,30 

2. ΜΕ 105233 ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ RAM ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 7557 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 

Επισκευή δύο 
μπουκάλες 
ανύψωσης 
κουβά 2 Τεμ 65,00 35,00 100,00 200,00 

2 
Επισκευή 
κουβά 1 Τεμ 400,00 200,00 600,00 600,00 

3 

Επισκευή 
υδραυλικής 
αντλίας κίνησης 1 Τεμ 220,00 80,00 300,00 300,00 

4 

Επισκευή 
αντλίας 
ανύψωσης 
κουβά 1 Τεμ 330,00 220,00 550,00 550,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 1.650,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 280,50 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  1.930,50 

3. ΜΕ 120286 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ NISSAN KABSTAR ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VWASHTF24A2111579 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 

Αλλαγή 
υδραυλικής 
αντλίας 
ανυψωτικού  1 Τεμ 480,00 370,00 850,00 850,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 850,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 144,50 

  

  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α.  994,50 

4. ΜΕ 83798 ΣΑΡΩΘΡΟ FERRARI TURBO 4G ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: OP56106 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Αλλαγή κάδου 
συλλογής σκόνης 1 Τεμ 420,00 330,00 750,00 750,00 

2 
Αλλαγή βούρτσες 

2 Τεμ 300,00 150,00 450,00 900,00 
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3 

Αλλαγή 
μπουκάλες 
ανύψωσης κάδου 2 Τεμ 100,00 50,00 300,00 600,00 

  
  

  
ΣΥΝΟΛΟ 2.250,00 

  
  

  
Φ.Π.Α. 17% 382,50 

  

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  2.632,50 

5. ΚΗΙ 5797 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ FORD CARGO ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: NM0C34TEDE6Y54184 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 Επισκευή 
μπουκάλας 
ανατροπής  1 Τεμ 100,00 80,00 180,00 180,00 

2 Επισκευή 
μπουκάλας 
ανύψωσης 1 Τεμ 80,00 70,00 150,00 150,00 

3 Αλλαγή 
τσιμούχες 

2 Τεμ 80,00 150,00 150,00 300,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 630,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 107,10 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  737,10 

6. ΚΗΥ 9340 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MITSUBISHI CANTER ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: TYBFE649E6DR00489 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 

Αναρτήσεις 
(μαζί με 
σούστες) 8 Τεμ 137,50 100,00 237,50 1.900,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 1.900,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 323,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  2.223,00 

7. ΚΗΗ 5650 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MITSUBISHI L-200 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: MMCENKB40AD015448 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Δυναμό  

1 Τεμ 350,00 300,00 650,00 650,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 650,00 

  

  

  

Φ.Π.Α. 17% 110,50 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  760,50 
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Γ. Κ.Α. 25.6264.0002 (5.000,00€) : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – JCB 
ΜΕ 17858 ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: SLP3CXTSWEO476875 

Δ. Κ.Α. 25.6264.0005 (10.000,00€) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 930Χ4ΜΜ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 2452060 ) 1 ΤΕΜ 612,00 612,00 

2 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
780Χ820Χ20ΜΜ (ΚΩΔΙΚΟΣ 2156727) 1 ΤΕΜ 355,40 355,40 

3 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 18Χ8  (ΚΩΔΙΚΟΣ 454523) 2,7 ΜΕΤΡΑ 21,70 58,59 

4 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΩΤΗΡΕΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ 
5510003) 5 ΤΕΜ 120,70 603,50 

5 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΠΕΤΟΥ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ 2000828) 1 ΤΕΜ 286,60 286,60 

6 ΕΜΒΟΛΟ ΩΘΗΣΗΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ 2000859) 1 ΤΕΜ 265,25 265,25 

7 
ΕΜΒΟΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ 
2000805) 1 ΤΕΜ 313,25 313,25 

8 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DN 25, 
SEMENT, ΜΗΚΟΥΣ 120Μ ΑΠΌ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΚΩΔΙΚΟΣ 2550231) 1 ΤΕΜ 2.937,45 2.937,45 

9 
ΓΥΑΛΑΚΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΩ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 2451012) 5 ΤΕΜ 17,90 89,50 

10 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΑΛΑΚΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 2451014) 5 ΤΕΜ 9,05 45,25 

11 
ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ 560314) 1 ΤΕΜ 806,30 806,30 

12 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ WR5 (ΚΩΔΙΚΟΣ 
5001127) 1   497,45 497,45 

13 
ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ WR3 (ΚΩΔΙΚΟΣ 
5001117) 1 ΤΕΜ 278,25 278,25 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΙΜΗ 

1 Μίζα 1 Τεμ 
350,00 200,00 

550,00 550,00 

2 Δυναμό 1 Τεμ 
300,00 150,00 

450,00 450,00 

3 
Επισκευή πίσω 
και εμπρός 
διαφορικού 

1 Τεμ 
630,00 520,00 

1.150,00 1.150,00 

4 
Αλλαγή δίσκου 
φρένων 

20 Τεμ  
60,00 45,00 

105,00 2.100,00 

    
  

ΣΥΝΟΛΟ 4.250,00 

    
  

Φ.Π.Α. 17% 722,50 

    
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
4.972,50 
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14 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  1     2.850,00 

        ΣΥΝΟΛΟ 9.998,79 

            

 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΠΟΤΕ 
ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΦΠΑ 

Ε. Κ.Α. 30.6263.0001 (20.000,00€) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
1. ΚΗΥ 1137 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: WDB65010715702021 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Μίζα 

1 Τεμ 290,00 260,00 550,00 550,00 

2 
Δυναμό  

1 Τεμ 270,00 230,00 500,00 500,00 

3 
Σιαγώνες μπροστά 
και πίσω 2 Τεμ 160,00 90,00 250,00 500,00 

4 Επισκευή αντλίας 
υδραυλικού πρέσας 

1 Τεμ 350,00 250,00 600,00 600,00 

5 Ταμπούρα μπροστά 
και πίσω 

2 Τεμ 175,00 115,00 290,00 580,00 

6 Μπουκάλες 
μαχαιριού πρέσσας 

2 Τεμ 190,00 110,00 300,00 600,00 

7 Επισκευή αντλίας 
τιμονιού 

1 Τεμ 135,00 115,00 250,00 250,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 3.580,00 

  
  

  
Φ.Π.Α. 17% 608,60 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  4.188,60 

2. ΚΗΙ 5791 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 1 AP. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VWASBFTL043805973 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Εξάτμιση ολόκληρη 

1 Τεμ 210,00 140,00 350,00 350,00 

2 

Πολλαπλή εξάτμισης 

1 Τεμ 145,00 105,00 250,00 250,00 

3 

Ντίζες χειρόφρενου 

2 Τεμ 85,00 60,00 145,00 290,00 

4 

Αλλαγή πόρτας πίσω 

1 Τεμ 375,00 225,00 600,00 600,00 

6 

Αλλαγή κεντρικής 
μπουκάλας πρέσσας 1 Τεμ 720,00 580,00 1.300,00 1.300,00 

7 

Μίζα 

1 Τεμ 360,00 290,00 650,00 650,00 

8 

Δυναμό  

1 Τεμ 170,00 130,00 300,00 300,00 

  

    ΣΥΝΟΛΟ 3.740,00 





 13 

  
  

  
Φ.Π.Α. 17% 635,80 

  

  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  4.375,80 

 
3. ΚΗΙ 5790 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN 2 AP. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VWASBFTL043802672 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Μίζα 

1 Τεμ 355,00 295,00 650,00 650,00 

2 

Δυναμό  

1 Τεμ 295,00 255,00 550,00 550,00 

3 

Ντίζες χειρόφρενου 

2 Τεμ 90,00 60,00 150,00 300,00 

4 

Εξάτμιση ολόκληρη 

1 Τεμ 190,00 160,00 350,00 350,00 

5 

Πολλάπλη εξάτμισης 

1 Τεμ 145,00 105,00 250,00 250,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 2.100,00 

  
  

  
Φ.Π.Α. 17% 357,00 

  
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  2.457,00 

4. ΚΗΥ 1135 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: YBIMO6BA7FB007679 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 
Αλλαγή κεντρικής 
μπουκάλας πρέσας 1 Τεμ 1.450,00 1.050,00 2.500,00 2.500,00 

2 
Αλλαγή μαχαίρι 
κατασκευής 1 Τεμ 480,00 320,00 800,00 800,00 

  
  

  
ΣΥΝΟΛΟ 3.300,00 

  
  

  
Φ.Π.Α. 17% 561,00 

  

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  3.861,00 

5. ΚΗΗ 5661 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DAF ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: XLRAE55GFOL42709 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 

1 

Αλλαγή ηλεκτρονικό 
χειριστήριο για πρέσα 1 Τεμ 650,00 350,00 1.000,00 1.000,00 

2 

Αλλαγή σκαλοπατιών 
πίσω 2 Τεμ 90,00 60,00 150,00 300,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 1.300,00 

      Φ.Π.Α. 17% 221,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α.  1.521,00 

6. ΚΗΗ 5659 ΛΥΜΜΑΤΟΦΟΡΟ FORD CARGO ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: NM0C55TEDD6M58794 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ 
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ 
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1 
Επισκευή ντεπόζιτο 
λυμάτων 1 Τεμ 630,00 370,00 1.000,00 1.000,00 

2 

Επισκευή κομπρεσέρ 
αναρρόφησης 
λυμάτων 1 Τεμ 1.250,00 750,00 2.000,00 2.000,00 

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 

  
  

  
Φ.Π.Α. 17% 510,00 

  

  

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α.  3.510,00 

ΣΤ. Κ.Α. 30.6671.0001(3.500,00€) : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΙΜΗ 

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 170ΑΗ 3 ΤΕΜ 180,00 540,00 

2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 100ΑΗ 3 ΤΕΜ 110,00 330,00 

3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 950 31L 2 ΤΕΜ 100,00 200,00 

4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 950 31R 2 ΤΕΜ 100,00 200,00 

5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 80 AH L 3 ΤΕΜ 90,00 270,00 

6 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 80 AH R 3 ΤΕΜ 90,00 270,00 

7 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 72 AH 4 ΤΕΜ 90,00 270,00 

8 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 66 AH 4 ΤΕΜ 80,00 320,00 

9 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 60 AH 3 ΤΕΜ 100,00 300,00 

10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΣΑΠΑΣ JCB 125 ΑΗ  2 ΤΕΜ 140,00 280,00 

      ΣΥΝΟΛΟ   2.980,00 

      ΦΠΑ 17% 506,60 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
  3.486,60 

Ζ. Κ.Α. 30.6671.0003(3.000,00€) : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 

1 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ TOYOTA YARIS ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
JTDKV133303189439 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 35,00 35,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 55,00 55,00 
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Γ) ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 30,00 30,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (1) 120,00 

2 
ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ ΜΑΡΚΑΣ RAM ΜΕ ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ:07557 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 75,00 75,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 25,00 25,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 28,00 28,00 

  
Δ) ΦΙΛΤΡΟ 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 

1 ΤΕΜ 45,00 45,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (2) 173,00 

3 
ΦΟΡΤΗΓΟ FORD CARGO ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
NM0C34TEDE6Y54184 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 25,00 25,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 20,00 20,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 24,00 24,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (3) 69,00 

4 
ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER ΜΕ ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ: TYBFE649E6DR00489 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 48,00 48,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 37,00 37,00 

  
Γ) ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 40,00 40,00 

  
Δ) ΦΙΛΤΡΟ 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 

1 ΤΕΜ 40,00 40,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (4) 165,00 

5 
ΦΟΡΤΗΓΟ FORD RANGER ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
WFOLMFE405W431080 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 47,00 47,00 
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Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 30,00 30,00 

  
Γ) ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 35,00 35,00 

  
Δ) ΦΙΛΤΡΟ 
ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 

1 ΤΕΜ 40,00 40,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (5) 152,00 

6 HMIΦΟΡΤΗΓΟ  MITSUBISHI L-200  
Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

3 ΤΕΜ 30,00 90,00 

  
Β) ΦΙΛΤΡΟ 
ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 

3 ΤΕΜ 45,00 135,00 

  
Γ) ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΑΔΙΟΥ 

3 ΤΕΜ 54,00 162,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (6) 387,00 

7 
 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO ΜΕ ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ: YBIMO6BA7FB007679 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 85,00 85,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

2 ΤΕΜ 20,00 40,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

2 ΤΕΜ 35,00 70,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (7) 195,00 

8 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΣΑΠΑ JCB  
Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

2 ΤΕΜ 75,00 150,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

2 ΤΕΜ 38,00 76,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

4 ΤΕΜ 30,00 120,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (8) 346,00 
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 9 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN ΜΕ ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VWASBFTL043805973 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

2 ΤΕΜ 75,00 150,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

2 ΤΕΜ 35,00 70,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

2 ΤΕΜ 55,00 110,00 

   ΣΥΝΟΛΟ (9) 330,00 

10 
 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
XLRAE55GFOL42709 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 150,00 150,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 35,00 35,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 55,00 55,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ (10) 

240,00 

11 
ΚΛΟΥΒΑΚΙ CITROEN BERLINGO ΜΕ ΑΡ. 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7MCWJYB65804202 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 40,00 40,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 25,00 25,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ (11) 

65,00 

12 
ΚΛΟΥΒΑΚΙ VW CANDY ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
WV1ZZZ9KZXR506769 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 20,00 20,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 25,00 25,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 28,00 28,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ (12) 

73,00 

13 
ΚΛΟΥΒΑΚΙ NISSAN M20N ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
VSKYBAM20U0012811 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 80,00 80,00 
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Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 25,00 25,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 30,00 30,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ (13) 

135,00 

14 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: 
JN1APVD22V0070150 

Α) ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΕΡΟΣ 

1 ΤΕΜ 65,00 65,00 

  
Β) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 20,00 20,00 

  
Γ) ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΑ 
ΛΑΔΙΟΥ 

1 ΤΕΜ 20,00 20,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
(14)  105,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ (1-
14) 

 2.555,00 

      ΦΠΑ 17% 434,35 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ: 

  2.989,35 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ € ME 
ΦΠΑ 

Α. Κ.Α. 25.6263.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

14.210,00 16.625,70 

Β. Κ.Α. 25.6264.0001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

8.520,00 9.968,40 

Γ. Κ.Α. 25.6264.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – JCB 

4.250,00 4.972,50 

Δ. Κ.Α. 25.6264.0005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ, Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 

9.998,79 (ΑΝΕΥ ΦΠΑ, Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 

Ε. Κ.Α. 30.6263.0001  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

17.020,00 19.913,40 

ΣΤ. Κ.Α. 30.6671.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

2.980,00 3.486,60 
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Ζ. Κ.Α. 30.6671.0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

2.555,00 2.989,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

59.533,79 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 17%    69.954,74 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά 
τύπο οχήματος. Η διάθεση και κατανομή των προαναφερόμενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της 
υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το έτος 2018 – 2019 (Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης). 

Λέρος, 27/07/2018 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

 

 

              
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                            Αριθμός μελέτης: 33/2018 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της Προμήθειας - Εργασίας 
  Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά και την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση 
και επισκευή διαφόρων μηχανημάτων έργου, απορριμματοφόρων, φορτηγών και επιβατικών του Δήμου Λέρου. Στις εν 
λόγω εργασίες συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά τα οποία θα απαιτηθούν. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117. 
2. Αναλογικά τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980. 
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
5. Την 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 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
   Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με 
κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και ελαστικών και χρέωσης της ώρας 
εργασίας των εταιριών τους, συνεργείων τους για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μετά των ανταλλακτικών, και επί 
των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων 
ανταλλακτικών . 
   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. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία 
δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο μηχανήματος .  
   Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό 
ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων 
μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου 
επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων. 
   Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι 
παράδοσης αυτών. 
 
Διαδικασία 
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   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει, με δική του οικονομική επιβάρυνση και με ασφαλές μέσο μεταφοράς (όπως 
ορίζει ο νόμος), τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή. 
   Η διαδικασία που ακολουθείται για την επισκευή –συντήρηση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων της μελέτης είναι η 
ακόλουθη : 
• Ο Δήμος εκδίδει εντολή τεχνικής επιθεωρήσεως και επισκευής του οχήματος το οποίο δελτίο αποτελεί ουσιώδες 
δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης και στο οποίο θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος της 
συντήρησης ή επισκευής , οι αναγκαίες εργασίες και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. Αντίτυπο του δελτίου 
παραδίδεται στην Επιτροπή Συντηρήσεως και Επισκευής της υπηρεσίας η οποία και θα επιλαμβάνεται για την προώθηση 
του αιτήματος στο αντίστοιχο ιδιωτικό συνεργείο. 
• Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή του εντύπου της Επιτροπής της 
Υ.Α. 3373/30/75, Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
τεχνολογική επιθεώρηση του οχήματος τον εντοπισμό βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών 
εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και να φροντίσει για την επισκευή αυτών. 
   Τέλος τα συνεργεία των ενδιαφερομένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νομού Δωδεκανήσου. 

 
 ΛΕΡΟΣ 27/07/2018 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

              
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                            
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης εργασιών επισκευής 

& ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών) 

 
 
 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων ……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..……………….……………………….…. 
…………………………………………………………….……………………….…..………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
με έδρα .…………………………………..……………… οδός ………….………………………..……………….. αριθμ. ……..…..Τ.Κ.: 
……………………………… Τηλ.: ……………………………………………………… 
Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου με τις ακόλουθες 
τιμές ανά ώρα ή ανά εργασία επισκευής & με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου 
ανταλλακτικών της επιχείρησής μου, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση. Οι κυριότερες εργασίες επισκευής 
και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης  και οι οποίες πιθανόν να 
απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους αφορούν σε επισκευές: 
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Α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Μηχ/κα, Ηλ/κα κλπ) 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
έκπτωση στις τιμές της εργασίες 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….……………………………. % 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : …………………………………….. ………………………………….% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Προσφέρων 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
έκπτωση στις τιμές του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών 

της επιχείρησής μου 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………….…….……………………………. % 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : …………………………………….. ………………………………….% 

 
 
 
 
 
 

…………………, ……… / ……… / 2018 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
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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 φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: Δήμος Λέρου 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6171_admin 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λακκί Λέρος 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Δέσποινα Φιλιππίδη 
- Τηλέφωνο: 2247028040 2247023632 
- Ηλ. ταχυδρομείο: dimoslerou1@yahoo.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.leros.gr/main/ 

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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, CPV: 50112000-3 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6171_admin 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσία και Προμήθεια 
- 
 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

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

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

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

  
 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

 
 
 
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 
άλλους

vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

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

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 καταδίκεςviii 

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

1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2 δωροδοκίαx,xi· 

3 απάτηxii· 

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi 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): 
[……][……][……][……]xvii 

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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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 ασφάλισηςxxii, 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 ;xxiii 

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): xxiv 
[……][……][……] 
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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 
δικαίουxxv; 

[] 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 καταστάσειςxxvi : 
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 περιστάσειςxxvii  
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 παράπτωμαxxviii; 
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:  
[..........……] 

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 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
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. 
3310/2005xxxii: 

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 
εγκατάστασής

xxxiii
; 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 xxxiv: 
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 εξήςxxxv: 
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 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -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: 

[……..........] 
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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 αναφοράςxxxviii, 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 αναφοράςxxxix, 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 ιδιωτικούςxl: 

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

Περιγραφ
ή 

ποσά ημερομην
ίες 

παραλήπτε
ς 

    
 

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

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

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

[……] 

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

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii 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)[......................................……] 
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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 υπεργολαβίαςxliii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

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

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

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

 

 





 39 

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 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlvi 
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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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 
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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].  
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.  
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v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

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

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

xxii 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).  

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

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

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

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

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii 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. 

xxxiii 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. 

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli 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. 

xlii 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. 

xliii 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.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  

 

                 

                                               
 




