
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8  

Ταχ. Κώδικας: 54626 Θεσσαλονίκη  

Τηλέφωνο: 2310508800 

FAX : 2310508787  

E-mail : ota@otenet.gr 

 

 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 

Αρ. Μελέτης :  6 /2020  

 
 Αρ. Πρωτ.:       5152/13-04-2020 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   

4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας 

 

προκηρύσσει 

Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την ανάδειξη 
οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΦΟΔΣΑ)ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στη μελέτη με αρ. 6/2020. 

 

 

 

mailto:ota@otenet.gr




 

Σελίδα 2 

Περιεχόμενα 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .............................................................................................................................4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................4 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ .............................................5 

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο .........................................................................................................5 
1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο .................................................................5 
[Μόνη Αναθέτουσα Αρχή ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας] .........................................................................................................................................5 
1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων ........................................................................................5 
1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα ..........................................................................................6 
1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο .................................................................................................8 
1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο ...................................................................................................................9 
1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης....................................................................................................................................9 

1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................................................................10 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...........................................................................12 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ................................................................................................................................................12 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .................................................................................................12 
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .....................................................................................................................................14 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ...........................................................................................................................14 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .............................................................................14 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................14 
2.1.4 Γλώσσα ...................................................................................................................................................15 
2.1.5 Εγγυήσεις ................................................................................................................................................15 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ........................................................................................16 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .............................................................................................................................16 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής...............................................................................................................................17 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .................................................................................................................................17 
Κριτήρια Επιλογής ................................................................................................................................................20 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ....................................................................20 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .........................................................................................20 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα .....................................................................................................20 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ........................................21 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................21 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................22 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................... 22 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ..................................................................................................................................................... 22 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ .........................................................................................................................................28 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ...........................................................................................28 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................28 
[δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση που το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή] ..................................................................................................................28 
2.3.3 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές συμβάσεις”) ....28 
2.3.4 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί .................................................................................................................29 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .............................................................................................................29 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .........................................................................................................29 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ..............................................................................................29 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................31 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών .........................................................................................................................................................32 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ...............................................................................................................33 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................................33 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................................................................34 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................34 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών..........................................................................................................................34 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................35 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ .........................................................................................................36 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ................................................................................37 





 

Σελίδα 3 

3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .....................................................................................................................................38 
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ............................................................................................................................39 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο .......................................................................................39 
4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων ..............................................................................39 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ...................................................................................................40 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................................40 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ..................................................................................................................................................40 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .......................................................................................41 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ........................................................................................41 
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .........................................................................................................................................42 
5.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..............................................................................................................................42 
5.3  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ...................................................................................43 
5.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...........................44 
5.5  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.............................................44 
5.6 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ........................................................................................44 
5.7 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .....................................................................................................................................44 
5.8 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ...............................................................................................45 
5.9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ....................................................................46 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ............................47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ ..............................................................................................................................................47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................................................................47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ...............................................................................................47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ..............................................................................................47 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ................................47 

 

 





 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φράγκων 6-8 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54626 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 52 

Τηλέφωνο +30 2311236100 

Φαξ +30 2311236100 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@fodsakm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Κούρτη  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.fodsakm.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.promitheus.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  μη κεντρική αναθέτουσα αρχή 
και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).   

 

 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296), δ) Περιβάλλον. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Διεύθυνση: 
Φράγκων 6-8,Τ.Κ.: 54626, Θεσσαλονίκη, τηλ :2311236100 και φαξ: 2311236100.  

 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-
πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται 
σε αυτή (“εκτελεστικές συμβάσεις”) ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους 
Κ.Α. 20.6264.011 και 20.6263.008 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Περιφερειακού 
Συνδέσμου οικονομικού έτους 2020 και θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό 
των επόμενων οικονομικών ετών. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-
πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος 

τετραετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας - Πλαισίου, προκειμένου να καλυφθεί η 

ανάγκη για την συντήρηση και επισκευή του κινητού εξοπλισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου 

ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν, θα περιλαμβάνουν τους 

τεχνικούς ελέγχους (προληπτικής συντήρησης, έκτακτοι, συμπληρωματικοί και έλεγχοι προ 

ΚΤΕΟ), επισκευής βλαβών (από φθορές κ.λπ.) καθώς και όλα τα αναγκαία ανταλλακτικά τακτικής 

και έκτακτης συντήρησης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

CPV 

50530000-9 

34913000-0 

50112000-3 

50113000-0 

50114000-7 

34913000 

50116000-1 

1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο 

 [Μόνη Αναθέτουσα Αρχή ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας] 

 

1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας 
πλαίσιο με έως και δύο (2) Οικονομικούς Φορείς για κάθε ένα από τα δεκατέσσερα (14) Τμήματα 
εξοπλισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο της προμήθειας, 
είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτής. Οι οικονομικοί αυτοί φορείς θα είναι οι δύο πρώτοι 
κατά σειρά μειοδοσίας. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, εάν 
για κάποιο Τμήμα υποβάλλει προσφορά μόνο ένας (1) Οικονομικός Φορέας, μπορεί να συναφθεί 
συμφωνία-πλαίσιο μόνο με έναν. 
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1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα  

Η υποδιαίρεση της σύμβασης σε Τμήματα, αφενός μεν αποτελεί τη μόνη λύση για να καταστεί 
αποτελεσματικός ο Διαγωνισμός οδηγώντας σε σύμβαση για το κάθε Τμήμα εξοπλισμού ή και για 
συνδυασμό αυτών, αφού από την αγορά θα ήταν αδύνατο ένας Οικονομικός Φορέας να 
μπορέσει να ανταποκριθεί με την αντίστοιχη τεχνική επάρκεια στις συντηρήσεις όλων των τύπων 
οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και με εμπορική επάρκεια στην προμήθεια του συνόλου των 
ανταλλακτικών αυτών των τύπων. Επιπλέον, με την υποδιαίρεση της σύμβασης,  διευκολύνεται 
και διευρύνεται ο ανταγωνισμός των Οικονομικών Φορέων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 
Δημόσιο συμφέρον επιτυγχάνοντας βέλτιστες τιμές από την αγορά. 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.24% (€) 

ΤΜΗΜΑ 
1 

 

Μικροί φορτωτές και εκσκαφείς μάρκας 
BOBCAT, ανυψωτικά περονοφόρα (κλάρκ), 
μάρκας HYSTER, NISSAN {Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς, πιρούνια)} 

Συντήρηση και επισκευή  12.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  11.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (για ένα έτος): 23.800,00 

ΤΜΗΜΑ 
2 

 

Εκσκαφείς και φορτωτές μάρκας JCB 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην 
του συστήματος φόρτωσης (κουβάς)} 

Συντήρηση και επισκευή  29.200,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  29.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (για ένα έτος): 58.200,00 

ΤΜΗΜΑ 
3 

 

Προωθητής - Συμπυκνωτής απορριμμάτων 
μάρκας BOMAG {Περιλαμβάνονται όλα τα 
μέρη τους πλην του συστήματος φόρτωσης 
(κουβάς, λεπίδα)} 

Συντήρηση και επισκευή 18.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  17.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (για ένα έτος): 35.800,00 

ΤΜΗΜΑ 
4 

 

Προωθητές, Συμπυκνωτής απορριμμάτων, 
φορτωτές, εκσκαφέας, εργοταξιακό 
φορτηγό, μάρκας CATERPILLAR 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην 
του συστήματος φόρτωσης (κουβάς, 
λεπίδα)} 

Συντήρηση και επισκευή 44.200,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  44.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 (για ένα έτος): 88.200,00 

ΤΜΗΜΑ 
5 

 

Φορτωτές, αγροτικά μηχανήματα 
(τρακτέρ), μάρκας FIAT HITACHI, NEW 
HOLLAND, INTERNATIONAL 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην 
του συστήματος φόρτωσης (κουβάς)} 

Συντήρηση και επισκευή 18.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  17.800,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (για ένα έτος): 35.800,00 

ΤΜΗΜΑ 
6 

 

Προωθητές, εκσκαφείς, εργοταξιακό 
φορτηγό  μάρκας KOMATSU 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην 
του συστήματος φόρτωσης (κουβάς, 

Συντήρηση και επισκευή  140.200,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  140.110,00 
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λεπίδα)} 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (για ένα έτος): 280.310,00 

ΤΜΗΜΑ 
7 

 

Επιβατικά, ημιφορτηγά, μικρό λεωφορείο 
μεταφοράς προσωπικού, μάρκας FIAT, 
FORD, HONDA, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, 
NISSAN, TOYOTA, SUZUKI 

Συντήρηση και επισκευή  25.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  24.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 (για ένα έτος): 49.500,00 

ΤΜΗΜΑ 
8 

 

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, 
Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Βυτιοφόρα, 
Ελκυστήρες μεταφοράς απορριμμάτων 
μάρκας IVECO {Περιλαμβάνονται όλα τα 
μέρη τους πλην του συστήματος 
ανάρτησης} 

Συντήρηση και επισκευή  50.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  49.300,00 

                                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 (για ένα έτος): 99.300,00 

ΤΜΗΜΑ 
9 

 

Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, 
Όχημα πολλαπλών χρήσεων, Φορτηγό 
απορριμματοφόρο με γάντζο, μάρκας 
MERCEDES {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος ανάρτησης} 

Συντήρηση και επισκευή  42.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  41.850,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 (για ένα έτος): 83.850,00 

ΤΜΗΜΑ 
10 

 

Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, 
φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρο,  
μάρκας NISSAN, STEYER, VOLVO 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην 
του συστήματος ανάρτησης} 

Συντήρηση και επισκευή 27.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  24.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 (για ένα έτος): 51.000,00 

ΤΜΗΜΑ 
11 

 

Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, 
φορτηγά, βυτιοφόρα, μάρκας DAF, SCANIA 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην 
του συστήματος ανάρτησης} 

Συντήρηση και επισκευή  33.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  30.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 (για ένα έτος): 63.000,00 

ΤΜΗΜΑ 
12 

 

Περιλαμβάνει μόνο τις υπερκατασκευές: 
{Μεταφοράς Απορριμματοδέκτη τύπου 
γάντζου, Απορριμματοφόρου, Μεταφοράς 
κάδων απορριμμάτων, Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου, Φορτηγού 
ανατρεπόμενου, οχήματος πολλαπλών 
χρήσεων, Βυτιοφόρου (υδροφόρας), 
Βυτιοφόρου ακαθάρτων υδάτων} 

Συντήρηση και επισκευή  51.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  45.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 (για ένα έτος): 96.000,00 

ΤΜΗΜΑ 
13 

 

Περιλαμβάνει μόνο το σύστημα φόρτωσης 
{Σύστημα φόρτωσης (κουβάς) εκσκαφέα, 
Σύστημα προώθησης(λεπίδας) προωθητή - 
συμπυκνωτή απορριμμάτων, Σύστημα 
φόρτωσης (κουβάς) Φορτωτή, Σύστημα  
προώθησης (λεπίδας) Προωθητή Γαιών, 
Σύστημα συγκράτησης (πιρούνια - λαβίδα) 

Συντήρηση και επισκευή  12.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  11.900,00 
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Περονοφόρου} 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13 (για ένα έτος): 23.900,00 

ΤΜΗΜΑ 
14 

 

Περιλαμβάνει μόνο το σύστημα 
ανάρτησης: βυτιοφόρου μεταφοράς 
αποβλήτων, βυτιοφόρου (υδροφόρας & 
ακαθάρτων υδάτων), Λεωφορείου 
μεταφοράς προσωπικού, Φορτηγού 
ανατρεπόμενου, Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου, Απορριμματοφόρου 
τράκτορα, Απορριμματοφόρου πρέσας, 
Οχήματος μεταφοράς με γάντζο, οχήματος 
Μεταφοράς κάδων απορριμμάτων 
(αλυσιδάκι), Οχήματος πολλαπλών 
χρήσεων 

Συντήρηση και επισκευή  22.000,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών  19.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14 (για ένα έτος):      41.000,00 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1.029.660,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ: 4.118.640,00 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα και για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν 
επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του κάθε Τμήματος, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών 
που το αποτελούν. 

 

1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο για τέσσερα (4) έτη ανέρχεται στο ποσό των 5.107.113,60 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.118.640,00  ΦΠΑ : € 988.473,60).  

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη 
των ακόλουθων στοιχείων:  

- της ιδιαιτερότητας του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων και υπερκατασκευών (οχήματα διαφόρων 
τύπων, με συνεχείς επισκευές και παρεμβάσεις, παλαιών και νέων κατασκευών και τεχνολογιών, ακόμη 
και εταιρειών που έχουν παύσει να λειτουργούν) 

- με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος 
ανά ημέρα, η ηλικία και το ιστορικό του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που 
πιθανόν θα προκύψουν με την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως 
απαιτούνται με την συμπλήρωση ωρών εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την χρήση κλπ. 

- Επίσης από την εμπειρία των προηγούμενων ετών διαπιστώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο της 
δαπάνης των απαιτούμενων ανταλλακτικών είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής δαπάνης της 
μελέτης και ως εκ τούτου η σύμβαση νοείται ως σύμβαση υπηρεσιών. 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς 
στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την Αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα 
προσδιορίζεται βάσει των Δελτίων/Εντολών Τεχνικών Ελέγχων και Επιθεώρησης Οχημάτων (Δ.Τ.Ε.) και 
σύμφωνα με την διαδικασία η οποία περιγράφεται αναλυτικά ΜΕΡΟΣ Α του Παραρτήματος Ι της 
παρούσης (μελέτη 6/2020). 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από τον Περιφερειακό 
Σύνδεσμο για το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά τμήμα έως την 
λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν τον Περιφερειακό Σύνδεσμο σε κατώτερα όρια.  
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Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και 
επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το 
σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο. 

Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας 
προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ. έτος της τετραετίας για 
την κάλυψη τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και για 
τον λόγο αυτό ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών ανά έτος είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. 

1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής.  

Παράταση προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού 
Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/των αναδόχου/ων και 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Η συμφωνία-πλαίσιο λύεται με την ολοκλήρωση του χρηματικού τους αντικειμένου (ενδεικτικός 
προϋπολογισμός μελέτης) ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της ανωτέρω τετραετίας 
από την υπογραφή της. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της 
συμφωνίας-πλαίσιο.  

Οι ξεχωριστές συμβάσεις (εκτελεστικές) που θα συνάπτονται από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο και τον 
πάροχο με αντικείμενο την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής, οι οποίες θα 
βασίζονται τους όρους της συμφωνίας - πλαίσιου θα θέτουν συγκεκριμένη και διαφορετική κάθε φορά 
χρονική διάρκεια σύμβασης ανάλογα με το είδος της εργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι εντός 
της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας- πλαισίου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη 
προβλεπόμενου λόγου που αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης. 
Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, ο πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε 
εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας- 
πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης. 

Ο πάροχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται σε 
αυτόν για εργασίες για τις οποίες έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει 
αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της 
Συμφωνίας-πλαίσιο. Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως 
προκύπτουν από τη Συμφωνία-πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από 
οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της 
Συμφωνίας πλαίσιο. Επίσης η συμφωνία-πλαίσιο δεν αποτελεί νομική δέσμευση σύμβασης και τα μέρη 
της συμφωνίας-πλαίσιο δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που 
αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και ΙΙ (μελέτη 6/2020) της παρούσας διακήρυξης.  

 

1.3.7 Κριτήριο Ανάθεσης 

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

 
τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα εφαρμοστεί, για κάθε τμήμα της Συμφωνίας πλαίσιο, στην τελική 
τιμή προσφοράς που θα προκύψει από την εφαρμογή των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης:  

(α*: ποσοστό έκπτωσης % επί της τιμής των εργασιών επισκευής και 

 β*: ποσοστό έκπτωσης % επί της τιμής των ανταλλακτικών),  
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τα οποία θα δίνονται σε ακέραιο αριθμό επί της εκατό (%), στις αντίστοιχες προϋπολογισθείσες τιμές του 
«ΜΕΡΟΥΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ» (Παράρτημα Ι της παρούσης). 
 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

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

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

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

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

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του άρθρου 209 της παρ.5 του 
άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 265, της 
παραγράφου 1 του άρθρου 268. 

 Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.3463/2006, 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII του 
άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196. 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης)).  

 του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ Α' 117) και της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 11 αυτού εκδοθείσας οικ. 3373/390/20.03.1975 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, 
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων 
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (Φ.Ε.Κ. Β' 349), όπως 
τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β' 489). 

 του Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97Α'/25-06-2010), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 

 της Απόφασης οικ. 15085/593 (ΦΕΚ 1186 Β'/ 25-08-2003) περί «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων». 

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

 Το με αριθ. πρωτ.: 19473/24-12-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Επεξεργασίας και Μεταφοράς ΑΣΑ 

 Το με αρ. πρωτ.  19600/ 30 -12-2019  Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 την υπ’ αριθμό 537/2019 (2η Ορθή Επανάληψη) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας συγκρότησης συλλογικών οργάνων 

 To υπ. αριθμ. 19610/30-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 519/19616/31-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ006122459) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
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 Τη με αρ. 6/2020 μελέτη για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 Την απόφαση 59/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης (Μελέτη υπ’ 
αριθ. 6/2020). 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/05/2020 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήματος, την 19η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία προσφορών μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 60 «Ζητήματα 
δημοσίων συμβάσεων» της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Βʼ/20.03.2020),  να τροποποιηθεί. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/03/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Για λόγους διευκόλυνσης των ηλεκτρονικών διαδικασιών 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, έγινε συνδυασμός τμημάτων (ομαδοποίηση σε συστημικούς διαγωνισμούς) ως εξής: 

 90771 για τα τμήματα με α/α : 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 13 που αφορούν μηχανήματα έργου 
 90772 για  τα τμήματα με α/α : 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 που αφορούν οχήματα 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www fodsakm.gr ► site ► ανοιχτή-διακυβέρνηση διακηρύξεις .   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, 
εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης1  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2020/S 059-141675 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-
πλαίσιο, όπως αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
(Παραρτήματα Ι και ΙΙ: μελέτη 6/2020, Παράρτημα ΙV: υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, 
Παράρτημα V: υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών) 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], Παράρτημα ΙΙΙ 

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

 το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δώδεκα (12) πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
δεν εξετάζονται.  

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

                                                             
1

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων2, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

                                                             
2

 Σχετικά με τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πρβλ σχετικό 

διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) 
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δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα δίνονται στο παράρτημα  της παρούσας διακήρυξης.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : 

i. κατασκευαστής / εισαγωγέας / επίσημη αντιπροσωπεία - διανομέας του επίσημου δικτύου στη 
χώρα για θέματα επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών όλων των οχημάτων- 
μηχανημάτων ή υπερκατασκευών του τμήματος για το οποίο συμμετέχει και να χρησιμοποιεί 
ανταλλακτικά του δικτύου του ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και 
αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται 

ii. εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής όλων των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών 
του τμήματος για το οποίο συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 
εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων-διανομέων στη χώρα 
ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την 
οποία προορίζονται 

iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής όλων των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών του 
τμήματος για το οποίο συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 
εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων - διανομέων στη χώρα 
ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την 
οποία προορίζονται. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους3.  

ή/και 

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

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

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

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
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καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας4,  

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

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2  της παρούσας,  

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

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

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

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι όταν δεν τηρείται η υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχει σε δημόσια 
σύμβασης και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.  

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό 
κύκλο εργασιών για τα οικονομικά έτη 2017-2018-2019, ίσο ή ανώτερο με το συνολικό ενδεικτικό ετήσιο 
προϋπολογισμό για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλουν προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α..  

Σε περίπτωση ενώσεων η παραπάνω απαίτηση θα καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017-2018-2019), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία και 
έως πέντε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου (στο σύνολο), ανάλογες ποσοτικά και 
ποιοτικά με το συνολικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, αθροιστικά στο σύνολο της τριετίας για 
κάθε Τμήμα του προϋπολογισμού που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά.  

Δηλαδή, οι ανωτέρω συμβάσεις να ανέρχονται αθροιστικά σε ποσό ίσο ή ανώτερο με το συνολικό 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης για κάθε Τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναφέρονται στον πίνακα Ι της διακήρυξης καθώς και στο 
παράρτημα Ι της παρούσας. 

β) να διαθέτουν το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση προσωπικό) για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης-επισκευής του τμήματος που συμμετέχει, με νόμιμες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, πτυχία, 
καθώς και τυχόν πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων εξειδίκευσης Δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων 
σχετικά με το επάγγελμά του, και τουλάχιστον: 

• δύο (02) ειδικευμένους εργαζόμενους (τεχνίτες), αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στις 
κατηγορίες/τμήματα  (1) έως και (11) της μελέτης 6/2020. 
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• έναν (01) ειδικευμένο εργαζόμενο (τεχνίτη), αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στις κατηγορίες/ 
τμήματα (12) έως και (14) της μελέτης 6/2020. 

γ) να διαθέτουν συνεργείο με κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, νόμιμη άδεια λειτουργίας από αρμόδιο 
φορέα σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και συντηρήσεων που απαιτούνται ανά Τμήμα 
του προϋπολογισμού για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, καθώς και κινητό συνεργείο για την 
εξυπηρέτηση των οχημάτων του Συνδέσμου εντός ή εκτός των εγκαταστάσεών του, όπου και όποτε 
ενδεχομένως απαιτηθεί, για μετάβαση και αποκατάσταση βλαβών.  
Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ιδιωτικά συνεργεία με κατάλληλες κτιριακές 
εγκαταστάσεις (ενδεικτικά χώρους ταυτόχρονης επισκευής πολλών οχημάτων με ράμπες επισκευής χώρο 
αποθήκης ανταλλακτικών, εργαλειοδοτήριο, γραφείο συνεργείου, χώρους υγιεινής και χώρους 
αποδυτηρίων, πυρασφάλεια, βιομηχανικό δάπεδο εργασίας, ικανοποιητικό φωτισμό και αερισμό κτιρίου, 
δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, δίκτυο χαμηλής τάσης ρεύματος, χώρους parking οχημάτων κ.λ.π.). Επίσης θα 
είναι κατάλληλα εξοπλισμένα σε υλικοτεχνική υποδομή, διαθέτοντας κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό όπως ενδεικτικά εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία, πνευματικά εργαλεία, ειδικά εργαλεία 
και ηλεκτρονικές διαγνωστικές συσκευές ελέγχου ηλεκτρονικών συστημάτων οχημάτων ή Μ.Ε. για κάθε 
τύπο οχήματος και Μ.Ε. που περιέχεται στο τμήμα για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Τέλος θα είναι 
επανδρωμένα με το κατάλληλο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που θα διαθέτει επαρκή γνώση και 
εμπειρία για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ιδιαίτερα απαιτητικό αντικείμενο της συντήρησης του 
εξοπλισμού του τμήματος του εξοπλισμού του Συνδέσμου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά 

δ)  να διαθέτουν οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και παρακαταθήκη ανταλλακτικών άμεσης 
ανάγκης και να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης- επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχουν και για όλα τα 
οχήματα- μηχανήματα ή υπερκατασκευές που ανήκουν σε αυτήν ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις 
του απέναντι στο Σύνδεσμο εντός 48ωρου από την έγκριση εκτέλεσης εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής. 

ε) να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ’ ελάχιστον για κάλυψη 
κινδύνων πυρός και κλοπής για την επιχείρηση που θα καλύπτει τα προς επισκευή οχήματα-μηχανήματα 
κλπ που θα βρίσκονται για εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να 
είναι εν ισχύ και οφείλει να προβαίνει εγκαίρως σε ανανεώσεις των σχετικών ασφαλιστήριων συμβολαίων 
και αποκλείεται κάθε περίπτωση να μείνει ανασφάλιστο όχημα ή μηχάνημα προς επισκευή- συντήρηση 
εντός των εγκαταστάσεών της τουλάχιστον για κινδύνους πυρός και κλοπής. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται 
από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο οφείλουν να 
συμμορφώνονται με: 

α. Το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο αντίστοιχο που να αφορά τις απαραίτητες 
εργασίες συντήρησης και επισκευής ανάλογα με το τμήμα για το οποίο υποβάλλει προσφορά, με 
πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

β. Το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ΙSO 14001 ή άλλο αντίστοιχο που να αφορά τις απαραίτητες 
εργασίες συντήρησης και επισκευής ανάλογα με το τμήμα για το οποίο υποβάλλει προσφορά, με 
πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται 
από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. [καθώς τα 
κριτήρια επιλογής είναι ίδια για κάθε τμήμα, συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για όλα τα τμήματα]. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά5: 

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.26 και 2.2.3.4 περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

                                                             
5

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

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

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

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

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

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

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

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
6

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
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 Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet). 

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

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

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς7.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 

                                                             
7       Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 80 του ν.4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.(άρθ.43, παρ.46 του 
ν.4605/2019). 





 

Σελίδα 25 

το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 -  Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις χρήσεις των τελευταίων τριών (3) ετών (2017-2019), 
στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους ο 
διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση που να βεβαιώνει την ανυπαρξία της υποχρέωσης αυτής και να αναφέρει τον συνολικό 
κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις από τις 
οποίες προκύπτουν τα παραπάνω ζητούμενα. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο 
διάστημα λειτουργίας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε κατάλογο συμβάσεων (της 
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τελευταίας τριετίας,  2017 - 2019), από τον οποίο θα αποδεικνύεται το ύψος του κύκλου εργασιών που 
προέρχεται από την εκτέλεση εργασιών  συναφών με αυτών του παρόντος διαγωνισμού. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  

α) Κατάσταση των κυριοτέρων παρόμοιων συμβάσεων, που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία από τον 
μεμονωμένο διαγωνιζόμενο (ή σε περίπτωση κοινοπραξίας, τουλάχιστον από ένα μέλος της 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας), με αναφορά στο ποσό, τη χρονική διάρκεια και τον εργοδότη (δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα), συνοδευόμενος από αντίγραφα των συμβάσεων και πιστοποιητικά του εργοδότη – 
δημοσίου φορέα, ή βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, έτσι ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και 
αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας. Για τυχόν ενεργές συμβάσεις που κατά την διενέργεια του 
διαγωνισμού είναι σε ισχύ και σε εξέλιξη, γίνεται δεκτή βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες έως και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

β) Κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών 
όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας : 

• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 

• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης. 

Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών: 

• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
των συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή. 

• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. 

γ) Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας από τις κατά τόπο αρμόδιες αρχές σε ισχύ κατάλληλη για τις 
επισκευές και συντηρήσεις.  

Συγκεκριμένα: για τα τμήματα με α/α : 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 13 απαιτείται άδεια λειτουργίας συνεργείου 
Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων ‘Εργου (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.) σύμφωνα με την Υπ’Αριθμ. ΔΜ/οικ.765/17 
(ΦΕΚ 242 Β’/2-2-2017): «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών 
λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων 
(Σ.Ε.Σ.Μ.Ε)», ενώ για τα τμήματα με α/α : 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 σύμφωνα με το Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 
Α΄34): «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτών», όπως ισχύουν σήμερα, ανάλογα με τον εξοπλισμό (οχήματα και 
Μηχανήματα έργου) που περιλαμβάνεται στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία υποβάλλουν προσφορά.  
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων 
εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύμβασης επίσης αντίγραφο της 
άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε 
περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του αναδόχου τις εργασίες 
αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται 
δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από 
πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη 
σχετική νομοθεσία. 

 Επίσης Άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ων κινητού συνεργείου συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση που 
θα δηλώνει ότι α) τα οχήματα αυτά αποτελούν κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο για μετάβαση και 
αποκατάσταση μικρών βλαβών β)Σε περίπτωση νέου οχήματος θα υπάρξει δήλωση αυτού στην υπηρεσία.  

δ) Περιγραφή της υποδομής του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η 
τεχνική υποδομή, κ.λπ. όπως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα εγγυώνται σε κάθε περίπτωση την 
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διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης- 
επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχει και για όλα τα οχήματα- μηχανήματα ή υπερκατασκευές που 
ανήκουν σε αυτήν ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύνδεσμο εντός 48ωρου από 
την έγκριση εκτέλεσης εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. 

ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ' ελάχιστον για κάλυψη κινδύνων πυρός και 
κλοπής για την επιχείρηση που θα καλύπτει τα προς επισκευή οχήματα-μηχανήματα κλπ που θα 
βρίσκονται για εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι εν ισχύ 
και οφείλει να προβαίνει εγκαίρως σε ανανεώσεις των σχετικών ασφαλιστήριων συμβολαίων και 
αποκλείεται κάθε περίπτωση να μείνει ανασφάλιστο όχημα ή μηχάνημα προς επισκευή- συντήρηση εντός 
των εγκαταστάσεών της τουλάχιστον για κινδύνους πυρός και κλοπής. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων 
εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται 
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,  

γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.   
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.8 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

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

βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 

Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα εφαρμοστεί, για κάθε τμήμα της Συμφωνίας πλαίσιο, στην τελική 

τιμή προσφοράς που θα προκύψει από την εφαρμογή των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης:  

(α*: ποσοστό έκπτωσης % επί της τιμής των εργασιών επισκευής και 

 β*: ποσοστό έκπτωσης % επί της τιμής των ανταλλακτικών),  

τα οποία θα δίνονται σε ακέραιο αριθμό επί της εκατό (%), στις αντίστοιχες προϋπολογισθείσες τιμές του 

«ΜΕΡΟΥΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ» της παρούσης. 

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 

το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 

είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

 [δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση που το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή] 

2.3.3 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές 
συμβάσεις”)  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας - 
πλαίσιο. Ειδικότερα, η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά 
αξιολογήθηκε ως η καλύτερη με βάση το κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο 

Η διαδικασία ανάθεσης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6 του παραρτήματος Ι (μελέτη 6/2020) 
της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση όμως που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι η προσφερόμενη 
συνολική τιμή της υπό ανάθεση εκτελεστικής σύμβασης είναι υπερβολική ή μη συμφέρουσα, έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει την υποβολή προσφοράς από τον οικονομικό φορέα με την επόμενη (2η) 

                                                             
8

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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καλύτερη οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού και στην περίπτωση που 
η προσφερόμενη τιμή του είναι χαμηλότερη να αναθέσει σε αυτόν την εκτελεστική σύμβαση. Το ίδιο 
μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως 
η καλύτερη με βάση το κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο δεν θεωρηθεί 
κατάλληλος για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης (πχ χρόνος επιθεώρησης, επισκευής και 
παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο χρόνο όπως αυτός ορίζεται από τη Συμφωνία - Πλαίσιο 
και την Αναθέτουσα Αρχή ή γενικά αδυναμία ανταπόκρισης) σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 
από τη Συμφωνία πλαίσιο.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών τους 
στη συμφωνία-πλαίσιο ότι στην περίπτωση που πρόκειται για συμβάσεις, οι απαιτήσεις των οποίων σε 
σχέση με την τιμή μεταβάλλονται στο χρόνο (τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών κατασκευαστών, εισαγωγέων 
ή επίσημων αντιπροσώπων) το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής των εκάστοτε ισχύοντων ως ανωτέρω 
τιμοκαταλόγων που προσέφερε ο κάθε συμμετέχων με την αρχική προσφορά του παραμένει σταθερό και 
αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι: Η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά τη 
συμφωνία-πλαίσιο ή θα προβεί σε χωριστή διαγωνιστική διαδικασία και για τον λόγο αυτό οι 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δύναται να γνωρίζουν εξ' αρχής εάν 
τελικά θα τους ανατεθεί κάποιο συμβατικό αντικείμενο. 

2.3.4 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  

[Δεν ισχύει για την παρούσα διακήρυξη] 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

  Επισημαίνεται ότι: Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, λόγω της φύσης της σύμβασης, καθώς ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία της τεχνικής και οικονομικής τους προσφοράς παραπέμποντας στο παράρτημα Ι της διακήρυξης 
και στα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα IV της παρούσας).  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
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έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ)9. 

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

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά.  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης (μελέτη 6/2020), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Συγκεκριμένα: 

 Α) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά αφορούν την πλήρη λίστα 
ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στο τμήμα εξοπλισμού για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση για κάθε Τμήμα εξοπλισμού που υποβάλλεται προσφορά, που θα αναφέρει ότι τα 
προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), για το εάν είναι 
γνήσια ανταλλακτικά ή εφάμιλλης ποιότητας κατά τα ανωτέρω, για το ότι διαθέτουν πιστοποίηση CE ή 
εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, καθώς και ότι διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας ISO σειράς 9001 σε ισχύ.  

Γ) υπεύθυνη δήλωση/ βεβαίωση, με την οποία θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να εγγυώνται ότι η κατ' 
ελάχιστον προσφερόμενη εγγύηση των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών και των παρεχόμενων 

                                                             
9 Βλ. τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d
5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf
.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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επισκευαστικών εργασιών θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον ένα (1) έτος (εφόσον προκύπτει ότι η πρόωρη 
φθορά ή υποβάθμιση της λειτουργίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα ανάθεσης). 

Δ) Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται γνήσια αλλά εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικά, υποβολή 
δήλωσης για το εργοστάσιο(α) κατασκευής του και τον τόπο εγκατάστασής του και προσκόμιση του 
πιστοποιητικού του ποιότητας ISO 9001 ή ISO 16949 σε ισχύ. 

Ε) Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται γνήσια αλλά εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικά, υποβολή 
βεβαίωσης από τον κατασκευαστή τους περί συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EK 1400/2002 
όπως αναθεωρήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EK  461/2010 «σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 
101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες 
κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας». 

ΣΤ) Κατάθεση στοιχείων σχετικά με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 
ανταλλακτικών (πχ τεχνική περιγραφή, prospectus, εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις δοκιμών, ποιότητας, 
καταλληλότητας κλπ). 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης:  

Α. Τιμές [ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 
ειδών σε ακέραια τιμή. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως 
άνω τιμή αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙV που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Εάν κάποιος οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει σε περισσότερα από ένα τμήματα θα 
υποβάλλει ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV 
για κάθε τμήμα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
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της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 
παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού [καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών]. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής/ΚΑΑ/ΕΚΑΑ (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την Τρίτη 19/5/2020 και ώρα 10:00 ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών. 

[Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται και στο άρθρο 1.5 της παρούσας, σύμφωνα με το στο άρθρο 60 
«Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων» της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Βʼ/20.03.2020), η ημερομηνία της 
Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης δύναται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών] 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
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προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του/των 
οικονομικού/κών φορέα/φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.   

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

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (ίδια προκύπτουσα μέση έκπτωση) υπερισχύει η επιμέρους 
έκπτωση που προσφέρθηκε στις τιμές των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και σε περίπτωση 
απόλυτης ισοδυναμίας αυτών διεξάγεται κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Σε κάθε 
περίπτωση οι συμμετέχοντες στη συμφωνία πλαίσιο δεν θα ξεπερνάνε τους δύο (2) σε πλήθος. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον/ους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι πρόκειται να συμμετέχουν στη  
συμφωνία-πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τους καλεί να υποβάλει/ουν  εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών10. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 1 αίτημα 
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται 
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 

                                                             
10  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 

7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
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κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των 
αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας (παρ.12β του αρθρ. 43 του ν.4605/2019).  

Ο/οι προσφέρων/οντες (“προσωρινός/οί ανάδοχος/οι”) κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του 
συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

3.4 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.  

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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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. 

• 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. 

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

εξέτασης 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. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση 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. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της 
συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα  IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος σε 
σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο (μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας 
αρχής απ’όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις που 
σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ’αυτό το χρονικό διάστημα).  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης (4 έτη) από την 
ημέρα υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 
συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

[Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ].  

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

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ.  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για εκτελεστικές συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο   

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

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

4.3.2 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 
αντίστοιχα άρθρα της συγγραφής υποχρεώσεων (Παράρτημα Ι και ΙΙ) και να είναι σε θέση ανά πάσα 
στιγμή να αποδείξει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και βεβαιώσει με 
την υποβολή της προσφοράς του. 

 Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι ανά κατηγορία θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα ή 
την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, την νομιμότητα της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων τους και την εκπαίδευση και ειδίκευση του προσωπικού τους. Επίσης θα επιτρέπουν ανά 
πάσα στιγμή τον έλεγχο των εγκαταστάσεων τους και τον έλεγχο του προς επισκευή οχήματος εντός των 
εγκαταστάσεων του συνεργείου τους. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται τον έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Συνδέσμου στις 
εγκαταστάσεις του συνεργείου του όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς εκ των προτέρων ενημέρωση, 
και σε κάθε περίπτωση την παρουσία των αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων ή της αρμόδιας επιτροπής του 
Συνδέσμου κατά τον έλεγχο και επισκευή οχήματος εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου του 
παρόχου. 

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης 
οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας 
του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.  

4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών 
Συμβάσεων με τον πιο κάτω τρόπο: με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] , με 
την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την 
έκδοση του αντιστοίχου τιμολογίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο 
λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201611 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)12.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

5.2 Χρόνος παράδοσης υλικών 

5.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά όπως ακριβώς αναφέρεται στο άρθρο 6 της 
ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης 6/2020 (Παράρτημα ΙΙ). 

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

                                                             
11

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

12
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

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

5.3  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

5.3.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το άρθρο 6 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων).  

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Περιφερειακού Συνδέσμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά 
ανάγκες, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της 
συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική εξέταση αυτών για 
την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Διαφορετικά, εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή ότι η ποιότητα των 
ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα 
κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, εντός ορισθείσας προθεσμίας. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση 
ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και 
δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος μπορεί να αγοράσει τα 
καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό 
μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο με κράτηση από τον λογαριασμό της 
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πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον 
προσφορότερο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

5.4 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη.  

5.5  Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας - Αντικατάσταση συμβατικών 
υλικών 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν οφείλεται 

σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς 

αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή 

βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η 

ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε 

ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν 

ενεργήσει εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συμβατικών υλικών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

5.6 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

[δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων στην παρούσα διακήρυξη] 

5.7 Εγγυημένη λειτουργία  

Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της 

τοποθέτησης του εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις 

παραλαβής, και θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Καθ' όλον τον χρόνο της 

εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη 

παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, 

η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν 

επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συνδέσμου, να επανορθώνει το συντομότερο 

δυνατό (το χρονικό διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα 

εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή 
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κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε 

φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη 

που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι 

η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε 

ελαττώματα. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

5.8 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 

την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 
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5.9 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.3 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 5.5. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

(Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της υπ' αριθ. 
Συμφωνίας-πλαίσιο  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ),  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ : 4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  

5.107.113,60  ΕΥΡΩ (€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24% 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

σελ. 2                                                   

2. ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 2 

                     Τεχνικές Προδιαγραφές σελ.30 

3. ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 40 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  σελ. 48 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς σελ. 58 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Συμφωνίας-πλαίσιο 
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

1. ΣΥΝΑΨΗ "ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ"- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

Συμφωνία-Πλαίσιο 

Η «συμφωνία-πλαίσιο» δεν αποτελεί έναν τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μια μέθοδο την οποία η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενού της. Νοείται ως μια 

γενική συμφωνία, μία συμφωνία "ομπρέλα" μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Οικονομικών 

Φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή και όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα 

εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. 

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση, και δεν αποτελεί 

δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της 

συμφωνίας αυτής. Σε γενικές γραμμές τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να 

παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο, παρά μόνον 

όταν η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά τη συμφωνία-πλαίσιο ή 

θα προβεί σε χωριστή διαγωνιστική διαδικασία και για τον λόγο αυτό οι Οικονομικοί Φορείς που 

συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δύναται να γνωρίζουν εξ' αρχής εάν τελικά θα τους ανατεθεί 

κάποιο συμβατικό αντικείμενο. 

Οι συμφωνίες-πλαίσιο ολοκληρώνονται σε δύο φάσεις : 

• Κατά την πρώτη φάση συνάπτεται η συμφωνία-πλαίσιο, η οποία όπως αναφέρθηκε δεν περιλαμβάνει 

εκ του νόμου καμία συμβατική δέσμευση, αλλά κατά κανόνα προδιαγράφει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της εκάστοτε σύμβασης που θα υπογραφεί και θα ισχύει για κάθε συγκεκριμένη παροχή 

υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις όποιες τιμές ενδεικτικά αναφέρονται στην μελέτη ή δόθηκαν από τον 

Οικονομικό Φορέα με την υποβολή της προσφοράς του και κυρίως τον μηχανισμό καθορισμού των 

τιμών για τις υπηρεσίες που τελικά θα παρασχεθούν. 

• Η δεύτερη φάση είναι η ανάθεση των εκάστοτε συμβάσεων που βασίζονται σε μια συμφωνία-πλαίσιο, 

δηλ. των εκτελεστικών συμβάσεων ("call-off"), με τις οποίες και δημιουργείται τελικά η συμβατική 

δέσμευση για την παροχή υπηρεσιών συγκεκριμένης ποσότητας και αξίας. 

 

2.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ως «Συμφωνία - Πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή περισσοτέρων 

αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία 

αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη 

διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες 

ποσότητες. 

 Η ανάγκη εφαρμογής της διαδικασίας Συμφωνίας - Πλαίσιο προκύπτει από την ιδιαίτερη φύση του 

αντικειμένου το οποίο θα συμπεριλαμβάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση την τακτική συντήρηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου του στόλου του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας και την αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν σε χρονικό 

ορίζοντα τετραετίας. Επειδή ο επακριβής προκαθορισμός και προϋπολογισμός των υπηρεσιών και 

εργασιών συντήρησης/επισκευής (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) δεν είναι 
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εφικτός, επιλέγεται η διαδικασία της Συμφωνίας - Πλαίσιο που ενδείκνυται όταν δεν είναι δυνατόν να 

προϋπολογισθούν με ακρίβεια οι τιμές και οι ποσότητες της Σύμβασης (εδαφ. 10 της παρ. 1 του άρθρου 2 

του Ν. 4412/2016). 

Η παρούσα μελέτη, αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, μηχανημάτων και 

υπερκατασκευών του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 

Κεντρικής Μακεδονίας σε εξωτερικά συνεργεία, καθώς ο Περιφερειακός Σύνδεσμος δεν διαθέτει 

οργανωμένο συνεργείο και εξειδικευμένο προσωπικό για τις εργασίες αυτές. Στην παροχή των υπηρεσιών 

συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων που είναι 

απαραίτητα για την συντήρηση και την επισκευή του κινητού εξοπλισμού. 

Τα οχήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και 

διαφορετικών τεχνολογιών. Κυρίως είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα, λεωφορεία κλπ). Για 

τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία που να  

- είναι εξοπλισμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό, 

- διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό,  

- διαθέτουν το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος 

και υπερκατασκευής, 

-μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα προκύπτει. 

Κρίνεται πως η ανάθεση σε εξωτερικό/ά συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να 

συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ώστε να μπορεί άρτια να 

ανταποκρίνεται στην επιτέλεση των αρμοδιοτήτων του ΦΟΔΣΑ (υγειονομική ταφή απορριμμάτων, 

μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων κλπ), καθώς  ο Περιφερειακός Σύνδεσμος  δε διαθέτει 

επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων, ούτε την απαιτούμενη υποδομή, ούτε τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται.  

Με αυτά τα δεδομένα, η Συμφωνία πλαίσιο θα καταλήξει σε αναδόχους των οποίων τα συνεργεία θα 

φέρουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και το τεχνικό τους προσωπικό θα διαθέτει τις 

απαιτούμενες, κατά περίπτωση επισκευαστικής εργασίας, άδειες άσκησης επαγγέλματος (όπως αυτό 

απαιτείται από την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας του εκάστοτε συνεργείου), στοιχεία που είναι απολύτως 

αναγκαία, προκειμένου να επισκευάζεται ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

λειτουργικές του απαιτήσεις. 

Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης στα οχήματα και μηχανήματα έργου θα γίνεται 

τμηματικά καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο. 

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο με δύο (2) 

Οικονομικούς Φορείς για κάθε ένα από τα δεκατέσσερα (14) Τμήματα εξοπλισμού (εκτός εάν για 

κάποιο Τμήμα υποβάλλει προσφορά μόνο ένας (1) Οικονομικός Φορέας, οπότε και η Συμφωνία 

πλαίσιο θα καταλήξει μόνο σε έναν). 

Τα μηχανήματα έργου με τις εξαρτήσεις τους και τα οχήματα με τις υπερκατασκευές τους, τα οποία θα 

τύχουν ανάγκης εργασιών επισκευής και συντήρησης κατηγοριοποιούνται ανά Τμήμα στον παρακάτω 

Πίνακα 1.  

Επιγραμματικά τα Τμήματα της μελέτης, για τα οποία μπορεί να δοθεί προσφορά είναι: 

Τμήμα 1: Μικροί φορτωτές και εκσκαφείς μάρκας BOBCAT, ανυψωτικά περονοφόρα (κλάρκ), 
μάρκας HYSTER, NISSAN {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς, πηρούνια)} 

Τμήμα 2: Εκσκαφείς και φορτωτές μάρκας JCB {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην του 
συστήματος φόρτωσης (κουβάς)} 
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Τμήμα 3: Προωθητής -Συμπυκνωτής απορριμμάτων μάρκας BOMAG {Περιλαμβάνονται όλα τα 
μέρη τους πλην του συστήματος φόρτωσης (κουβάς, λεπίδα)} 

Τμήμα 4: Προωθητές, Συμπυκνωτής απορριμμάτων, φορτωτές, εκσκαφέας, εργοταξιακό φορτηγό,    
μάρκας CATERPILLAR {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς, λεπίδα)} 

Τμήμα 5: Φορτωτές, αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ), μάρκας FIAT HITACHI, NEW HOLLAND, 
INTERNATIONAL {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην του συστήματος φόρτωσης 
(κουβάς)} 

Τμήμα 6: Προωθητές, εκσκαφείς, εργοταξιακό φορτηγό  μάρκας KOMATSU {Περιλαμβάνονται όλα 
τα μέρη τους πλην του συστήματος φόρτωσης (κουβάς, λεπίδα)} 

Τμήμα 7: Επιβατικά, ημιφορτηγά, μικρό λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, μάρκας FIAT, FORD, 
HONDA, ISUZU, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, SUZUKI  

Τμήμα 8: Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, Φορτηγά, Απορριμματοφόρα, Βυτιοφόρα, 
Ελκυστήρες μεταφοράς απορριμμάτων μάρκας IVECO {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος ανάρτησης} 

Τμήμα 9: Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, Όχημα πολλαπλών χρήσεων, Φορτηγό 
απορριμματοφόρο με γάντζο, μάρκας MERCEDES {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους 
πλην του συστήματος ανάρτησης} 

Τμήμα 10: Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρο,  μάρκας 
NISSAN, STEYER, VOLVO {Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην του συστήματος 
ανάρτησης} 

Τμήμα 11: Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, φορτηγά, βυτιοφόρα, μάρκας DAF, SCANIA 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη τους πλην του συστήματος ανάρτησης} 

Τμήμα 12: Περιλαμβάνει μόνο τις υπερκατασκευές {Υπερ/κευή  Μεταφοράς Απορριμματοδέκτη 
τύπου γάντζου, Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου, Υπερκατασκευή Μεταφοράς 
κάδων απορριμμάτων, Υπερκατασκευή Φορτηγού μη ανατρεπόμενου, Υπερκατασκευή 
Φορτηγού ανατρεπόμενου, Υπερκατασκευή οχήματος πολλαπλών χρήσεων, 
Υπερκατασκευή Βυτιοφόρου (υδροφόρας), Υπερκατασκευή Βυτιοφόρου ακαθάρτων 
υδάτων} 

Τμήμα 13: Περιλαμβάνει μόνο το σύστημα φόρτωσης {Σύστημα φόρτωσης (κουβάς) εκσκαφέα, 
Σύστημα προώθησης(λεπίδας) προωθητή - συμπυκνωτή απορριμμάτων, Σύστημα 
φόρτωσης (κουβάς) Φορτωτή, Σύστημα  προώθησης (λεπίδας) Προωθητή Γαιών, 
Σύστημα συγκράτησης (πηρούνια - λαβίδα) Περονοφόρου} 

Τμήμα 14: Περιλαμβάνει μόνο το σύστημα ανάρτησης {Σύστημα ανάρτησης βυτιοφόρου μεταφοράς 
αποβλήτων, Σύστημα ανάρτησης βυτιοφόρου (υδροφόρας & ακαθάρτων υδάτων), 
Σύστημα ανάρτησης Λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού, Σύστημα ανάρτησης 
Φορτηγού ανατρεπόμενου, Σύστημα ανάρτησης Φορτηγού μη ανατρεπόμενου, Σύστημα 
ανάρτησης Απορριμματοφόρου τράκτορα, Σύστημα ανάρτησης Απορριμματοφόρου 
πρέσσας, Σύστημα ανάρτησης Οχήματος μεταφοράς με γάντζο, Σύστημα ανάρτησης  
οχήματος Μεταφοράς κάδων απορριμμάτων (αλυσιδάκι), Σύστημα ανάρτησης Οχήματος 
πολλαπλών χρήσεων 

 

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 117) και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 αυτού εκδοθείσας οικ. 

3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού 
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διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 

κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (Φ.Ε.Κ. Β’ 349), όπως 

τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β’ 489). 

 

2.1 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα  

     Η υποδιαίρεση της σύμβασης σε Τμήματα, αφενός μεν αποτελεί τη μόνη λύση για να καταστεί 

αποτελεσματικός ο Διαγωνισμός οδηγώντας σε σύμβαση για το κάθε Τμήμα εξοπλισμού ή και για 

συνδυασμό αυτών, αφού από την αγορά θα ήταν αδύνατο ένας Οικονομικός Φορέας να μπορέσει να 

ανταποκριθεί με την αντίστοιχη τεχνική επάρκεια στις συντηρήσεις όλων των τύπων οχημάτων και 

μηχανημάτων, καθώς και με εμπορική επάρκεια στην προμήθεια του συνόλου των ανταλλακτικών αυτών 

των τύπων. Επιπλέον, με την υποδιαίρεση της σύμβασης,  διευκολύνεται και διευρύνεται ο ανταγωνισμός 

των Οικονομικών Φορέων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το Δημόσιο συμφέρον επιτυγχάνοντας βέλτιστες 

τιμές από την αγορά. 

Η κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού έχει γίνει με κριτήριο είτε το είδος του, είτε  το είδος των εργασιών 

επισκευής και συντήρησης. Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε για ένα, είτε για περισσότερα Τμήματα 

και για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, υποχρεωτικά όμως θα αφορά όλα τα είδη εξοπλισμού που 

περιλαμβάνονται στο Τμήμα εξοπλισμού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. 

 

3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος 

τετραετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας - Πλαισίου, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για 

την συντήρηση και επισκευή του κινητού εξοπλισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν, θα περιλαμβάνουν τους τεχνικούς ελέγχους ( προληπτικής 

συντήρησης, έκτακτοι, συμπληρωματικοί και έλεγχοι προ ΚΤΕΟ), επισκευής βλαβών (από φθορές κ.λπ.) 

καθώς και όλα τα αναγκαία ανταλλακτικά τακτικής και έκτακτης συντήρησης. 

Διευκρινίζεται ότι στο αντικείμενο και τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνονται: 

1. Η δαπάνη για την ασφάλιση του στόλου. 

2. Η δαπάνη για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων του στόλου από Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), καθώς και για την έκδοση των καρτών καυσαερίων των οχημάτων αυτών, ο 

οποίος διενεργείται μέσω σύμβασης που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. 

3. Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών, καθώς και οι επισκευές αυτών, οι οποίες 

διενεργούνται μέσω συμβάσεων που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. 

4. Η δαπάνη για την προμήθεια ελαίων, λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα, οι οποίες 

διενεργούνται μέσω συμβάσεων που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. Η Υπηρεσία μέσω της αποθήκης της θα δίνει τα εν λόγω αναλώσιμα 

στον ανάδοχο ώστε να τα χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση όμως που κάποιο από τα παραπάνω είδη (έλαιο, 

λιπαντικό, είδος προστασίας κινητήρα) δεν περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ 

Αναθέτουσας και προμηθευτή, η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να τα ζητήσει από τον Ανάδοχο της 

Συμφωνίας πλαίσιο. 

5. Η δαπάνη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των ψηφιακών και αναλογικών 

ταχογράφων των οχημάτων, ο οποίος διενεργείται μέσω σύμβασης που συνάπτει ο Περιφερειακός 

Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. 
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6. Η δαπάνη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας των μηχανισμών ανύψωσης των 

οχημάτων που φέρουν τέτοιους μηχανισμούς, ο οποίος διενεργείται μέσω σύμβασης που  συνάπτει ο 

Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία.   

7. Η δαπάνη για την μεταφορά των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, η οποία διενεργείται μέσω 

σύμβασης που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με χωριστή 

διαδικασία.  Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (πχ σε μια περίπτωση 

ακινητοποίησης οχήματος), ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τη μεταφορά του οχήματος προς το 

συνεργείο του, με δικές του δαπάνες. 

 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, διαχειρίζεται σήμερα ένα στόλο μεταφορικών 

μέσων (οχημάτων και υπερκατασκευών τους) και μηχανημάτων έργου, που φτάνουν σε αριθμό τα 94 (63 

οχήματα - με 45 υπερκατασκευές - και 31 μηχανήματα έργου. Εκτός της ποσοτικής έκτασης του στόλου, 

υπάρχει και μεγάλη ποικιλία στους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται οχήματα διαφόρων κατασκευαστών πλαισίων και κινητήρων (Mercedes, MAN, Iveco, 

Volvo, Mitsubishi, Caterpillar, Bobcat, Nissan, Honda, JCB, Komatsu κλπ) και υπερκατασκευών (Καούσης- 

Ήφαιστος κλπ). Επίσης τα περισσότερα είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα, λεωφορεία κλπ), 

διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες συντήρησης 

και επισκευής τους που πρέπει να καλύψει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες να 

ανταποκρίνονται άμεσα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, απαιτούν αφενός την ύπαρξη γνώσεων 

και εμπειρίας σε εξειδικευμένες εργασίες συγκεκριμένων μερών όλων των τύπων των οχημάτων και 

μηχανημάτων (φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα, σάρωθρα κλπ) και αφ' εταίρου την ύπαρξη 

εξειδικευμένων συνεργείων που να έχουν την κατάλληλη υποδομή σε χώρους (επαρκή έκταση, ράμπες, 

ανυψωτικά κλπ), σε μηχανήματα (διάγνωσης βλαβών, καυσίμων κλπ) και σε προσωπικό. 

Επισημαίνεται ότι τις περισσότερες φορές οι βλάβες παρουσιάζονται ξαφνικά και απρόσμενα, συχνά 

ακινητοποιούν το όχημα ή το μηχάνημα και απαιτούν την άμεση και ταχεία επισκευή του, 

προϋποθέτοντας επαρκές πλήθος και άμεση διαθεσιμότητα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό) 

όσο και στα σχετικά απαιτούμενα ανταλλακτικά. 

 

Με την παρούσα, προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης 

φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε 

εξωτερικά συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Περιφερειακού Συνδέσμου 

(γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών, υπερκατασκευών, λεωφορείων, επιβατικών οχημάτων), εκτός 

των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ' αποκλειστικότητα λόγω χρόνου εγγύησης από 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι οποίες θα προκύψουν κατά την διάρκεια της τετραετίας. 

 

Ο έλεγχος και η αποκατάσταση μικρών βλαβών δύναται να γίνεται από τους αναδόχους της Συμφωνίας 

πλαίσιο (κατ' εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν) στους 

χώρους όπου σταθμεύει ή λειτουργεί το όχημα/μηχάνημα του Περιφερειακού Συνδέσμου, ενώ η 

συντήρηση και η αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών θα γίνονται στο συνεργείο των αναδόχων της 

Συμφωνίας πλαίσιο. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται με ευθύνη και δαπάνες 

του Περιφερειακού Συνδέσμου στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, προς έλεγχο και επισκευή. Είναι όμως 

στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειακού Συνδέσμου, οποτεδήποτε χρειασθεί να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο της Συμφωνίας-Πλαίσιο να διενεργήσει αυτός την μεταφορά, ο οποίος και υποχρεούται να την 

εκτελέσει με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνη. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τεχνική συνδρομή του 
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αναδόχου προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφορά (πχ για την αποσυναρμολόγηση  του συστήματος 

μετάδοσης κίνησης ή πέδησης κλπ) αυτός είναι υποχρεωμένος να την παράσχει. 

Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το πλείστον 

έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του μεγέθους του στόλου 

των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και 

αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών-ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση 

των εργασιών. 

 

Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται σε δεκατέσσερα (14) επιμέρους τμήματα 

ανά είδος εργασιών και τύπο οχήματος/μηχανήματος (ΜΕΡΟΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ) και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές μονάδος αλλά μόνο την 

κατ' εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά) κάθε Τμήματος ανά έτος και το γενικό 

σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν επισφαλής αφού 

δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις εργασίες που θα προκύψουν σε κάθε όχημα. 

 

Η καταγραφή και τα στοιχεία του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ του Περιφερειακού 

Συνδέσμου (όπως αυτά προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας κλπ) παρατίθενται στον παρακάτω 

Πίνακα. 
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ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α/Α  
Αριθμός 
κυκλοφορίας 

Είδος Οχήματος - 
Μηχανήματος- 
Υπερκατασκευής 

Χώρος Εργασίας 
Ισχύς 
(HP) 
* 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

–Τύπος 

Ημ.1ης 
άδειας 
κυκλ/ρίας 

Αριθμός 
πλαισίου 

Περιγραφή είδους Τμήματος 

1ο ΤΜΗΜΑ 

 

 

 

1.1 ΜΕ 99037 Εκσκαφέας  (μικρός) ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 16 BOBCAT 320 2008 562321068 

Μικροί φορτωτές και εκσκαφείς 
μάρκας BOBCAT, ανυψωτικά 
περονοφόρα (κλάρκ), μάρκας 
HYSTER, NISSAN, Σάρωθρο μάρκας 
BIEFFEBI 

{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς, πηρούνια)} 

1.2 ME 99022 Φορτωτής (μικρός) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 16 BOBCAT 453 2008 515113785 

1.3 ME 99023 Φορτωτής (μικρός) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 23 BOBCAT 553 2008 516414124 

1.4 ΜΕ 108435 Περονοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 65 HYSTER H 3,0FT 2008 L177B26464F 

1.5 ME 99021 Περονοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 60 NISSAN FJ01 A15U 2008 FJ01E 797759 

1.6 ΜΕ 141002 Σάρωθρο (μικρό) ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 28 BIEFFEBI 2019 1901012PKWEC 

2ο  ΤΜΗΜΑ 

 
2.1 ME 92618 Εκσκαφέας φορτωτής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 101 JCB 3CXCSM4T 2006 

JCB3CXCSE6097
5200 

Εκσκαφείς και φορτωτές μάρκας 
JCB {Περιλαμβάνονται όλα τα 
μέρη τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς)} 

2.2 ME 103366 Εκσκαφέας φορτωτής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 101 JCB 3CXCSM4T 2008 
JCB3CXCSC8133
7351 

2.3 ME 96454 Εκσκαφέας ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 275 JCB JS330NLT3 2007 
JCBJS33DJ71224
654 

2.4 ΜΕ 103620 Φορτωτής (μικρός) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 86 JCB ROBOT 190 2008 
JCB190WSE812
91852 
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3ο  ΤΜΗΜΑ 

 

3.1 ΜΕ 67719 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΧΥΤΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

253 
BOMAG - BC 570 
RB 

2002 101570700103 

Προωθητής -Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων μάρκας BOMAG 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς)} 

3.2 ME 98447 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 449 
BOMAG BC 672RB-
2 

2007 101570591010 

3.3 ΜΕ 137873 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΧΥΤΑ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

270 BOMAG BG 601RB 1991 101570110188 

4ο ΤΜΗΜΑ 

4.1 ME 52266 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 310 CATERPILLAR 826C 2001 87X01456 

Προωθητές, Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων, φορτωτές, 
εκσκαφέας, Εργοταξιακό 
Αυτοκίνητο,  μάρκας CATERPILLAR 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς, λεπίδα)} 

4.2 ΜΕ 9042 Φορτωτής 
ΧΥΤΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

100 CATERPILLAR 930 J 1976 79J-320 

4.3 ΜΕ 53805 Προωθητής 
ΧΥΤΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

180 CATERPILLAR D 7 F 1995 92E3132 

4.4 ME 52209 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 285 CATERPILLAR D8N 2000 9TCO6244 

4.5 ΜΕ 39161 Φορτωτής 
ΧΥΤΑ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

140 CATERPILLAR 936 F 1992 4TK00700 

4.6 ME 134135 
Eρπυστριοφόρος 
Φορτωτής 

ΧΥΤΑ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

150 CATERPILLAR 953D 2016 
CAT0953DTLBP
O1306 

4.7 ME 132006 Φορτωτής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 311 
CATERPILLAR 966 
M 

2014 
CAT0966ΜΤΚJP
00730 

4.8 ME 133910 Εκσκαφέας ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 321 
CATERPILLAR 
336FLN 

2015 
CAT0336FVRBC
00213 
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4.9 ME 141180 
Εργοταξιακό 
Αυτοκίνητο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 321 CATERPILLAR 725C 2019 
CAT0725CCTFB0
0139 

4.10 ME 141271 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 314 CATERPILLAR D8T 2019 
CAT00D8TKMLN
00394 

5ο ΤΜΗΜΑ 

5.1 ΜΕ 52206 Φορτωτής ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 192 
FIAT HITACHI FR 
160.2-R 

2000 R1602-R583318 
Φορτωτές, αγροτικά μηχανήματα 
(τρακτέρ), μάρκας FIAT HITACHI, 
NEW HOLLAND, INTERNATIONAL 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς)} 

5.2 ΜΕ 98435 Φορτωτής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 224 
NEW HOLLAND 
W190 

2007 
ZEF00W191009
40597 

5.3 ΑΜ 66320 
Αγροτ.μηχάνημα 
(τρακτέρ) 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 80 
INTERNATIONAL 
NH TD 80 

2008 HJD 113665 

5.4 ΑΜ 66319 
Αγροτ.μηχάνημα 
(τρακτέρ) 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 35 
NEW HOLLAND NH 
T 30 10 

2008 HSML 19585 

6ο ΤΜΗΜΑ 

6.1 ME 96458 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2007 
KMTOD074K020
80187 

Προωθητές, εκσκαφείς, 
εργοταξιακό φορτηγό  μάρκας 
KOMATSU  

{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
φόρτωσης (κουβάς, λεπίδα)} 

6.2 ME 103411 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2008 
KMTODO74C02
080542 

6.3 ME 103412 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2008 
KMT0DO74T020
80543 

6.4 ME 103437 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2008 
KMTODO74P02
080544 

6.5 ME 96459 
Εργοταξιακό 
Αυτοκίνητο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  335 
KOMATSU HM 300-
2 

2007 
KMTHM005J260
02267 

6.6 ΜΕ 52207 Εκσκαφέας ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 232 
KOMATSU PC 340 
LC-6K 

2000 K 30518 

6.7 ME 103363 Εκσκαφέας ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 250 KOMATSU PC 350 2008 KMTPC191T55K
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ΝLC-8 50349 

7ο ΤΜΗΜΑ 

7.1 ΚΗΟ 8822 
Φορτηγό 
(Ημιφορτηγό) 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 9 FIAT STRADA 2000 
ZFA1780000274
0583 

Επιβατικά, ημιφορτηγά, μικρό 
λεωφορείο μεταφοράς 
προσωπικού, μάρκας FIAT, FORD, 
HONDA, ISUZU, KIA MITSUBISHI, 
NISSAN, TOYOTA, SUZUKI 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους} 

7.2 KHH 1896 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 16 FORD H9FB2B 2008 
WFODXXTTFD8K
45880 

7.3 KHI 6833 Επιβατικό 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

14 HONDA ACCORD 2004 
KJHMCL75204C
211208 

7.4 ΚΗΗ 1906 
Φορτηγό 
(Ημιφορτηγό) 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

17 ISUZU 6051 2008 
MPATFS86H8H5
59091 

7.5 KHO 8866 Επιβατικό 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

14 KIA SPORTAGΕ 2001 
KNEJA5635Y546
5105 

7.6 ΚΗΙ 7846 
Φορτηγό 
(Ημιφορτηγό) 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 17 MITSUBISHI KAOT 2007 
MMBJNKB407D
008203 

7.7 KHI 7890 
Φορτηγό 
(Ημιφορτηγό) 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 16 NISSAN NAVARA 2015 
VSKCVND40U05
72414 

7.8 KHI 7891 
Φορτηγό 
(Ημιφορτηγό) 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 16 NISSAN NAVARA 2015 
VSKCVND40005
73760 

7.9 ΚΗΗ 7131 
Φορτηγό 
(Ημιφορτηγό) 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 18 
TOYOTA HILUX 
DIESEL 

2013 
AHTFZ29G7090
10650 

7.10 KHH 6470 Επιβατικό 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

9 TOYOTA YARIS 2001 
JTDKW1231030
09938 

7.11 ΚΗΗ 8194 Επιβατικό 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

11 SUZUKI VITARA 2018 
TSMLYE81S0044
9179 

7.12 ΚΗΗ 8195 Επιβατικό 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

9 FIAT TIPO 2018 
ZFA35600006K7
7627 
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8ο ΤΜΗΜΑ 

8.1 KHH 6483 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 18 
IVECO – FIAT DAILY 
LS50X/MA 

2013 
ZCF050C000584
4633 

Λεωφορεία μεταφοράς 
προσωπικού, Φορτηγά, 
Απορριμματοφόρα, Βυτιοφόρα, 
Ελκυστήρες μεταφοράς 
απορριμμάτων μάρκας IVECO 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
ανάρτησης} 

8.2 ΚΗΗ 4541 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΣΜΑ Ν.ΖΙΧΝΗΣ 77 
IVECO  SPA  
TRAKKER 
AD410Τ41 

2012 
WJMJ4CSS40C2
34062 

8.3 ΚΗΗ 1895 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο (5 
τόννων) 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 18 IVECO MAG 6120 2008 
ZCFC50A200568
5333 

8.4 ΚΗΗ 1894 
Φορτηγό μεταφοράς 
κάδων (κουρτίνα) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 47 IVECO MAG 6136 2008 
WJMA1VPH404
343149 

8.5 ΚΗΗ 1952 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 IVECO ML 150E22 2009 
ZCFA1LG030252
5313 

8.6 ΚΗΗ 1858 
Απορριμματοφόρο 
πρέσσα 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 
IVECO SPA 
A1LMO1 

2008 
ZCFA1LG030252
5309 

8.7 ΚΗΗ 1859 
Απορριμματοφόρο 
πρέσσα 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 
IVECO SPA 
A1LMO1 

2008 
ZCFA1LG030252
1915 

8.8 KHI 7924 
Βυτιοφόρο 
(υδροφόρα) 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 77 
IVECO TRAKKER AD 
380T38 

2006 
WJME3TRS20C1
49390 

8.9 ΚΗΗ 1904 
Βυτιοφόρο 
(υδροφόρα) 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 35 IVECO 19OEL28 2008 
ZCFA1VMO3025
44146 

8.10 ΚΗΗ 1903 
Βυτιοφόρο 
(υδροφόρα) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 IVECO 190EL28 2008 
ZCFA1VMO3025
44147 

8.11 KHY 5807 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 35 
FIAT IVECO CC 
95.9E18 

1997 
ZCF095D000220
9065 

8.12 ΚΗΗ 7164 Ελκυστήρας με επικ.  
πρέσα μεταφ. 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 77 IVECO  SPA  
TRAKKER 

2009 WJMS3TSS40C2





 
 

13 

 

Απορριμμάτων AD720Τ41Τ 26121 

8.13 ΚΗΙ 2555 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 77 
IVECO ΜΑGIRUS Α      

Ε3TSTO 
2008 

WJME3TSS40C1
98272 

8.14 --- ---- 
Φορτηγό μεταφ. 
αφαιρουμένου αμαξ. 
με γάντζο 

ΣΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ -- 

IVECO  TRAKKER 
AD410T45 

 

2007 183257 

9ο ΤΜΗΜΑ 

9.1 ΚΥ 7385 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 15 
DAIMLER 
CHRYSLER 313CDI 

2002 61198150 

Λεωφορείο μεταφοράς 
προσωπικού, Όχημα πολλαπλών 
χρήσεων, Φορτηγά 
απορριμματοφόρα με γάντζο  
μάρκας MERCEDES 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
ανάρτησης} 

9.2 KHI 7782 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 57 MERCEDES 1824 1994 
WDB6520031K0
68267 

9.3 KHO 8623 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 68 MERCEDES 1922 1993 
WDB656107159
53743 

9.4 ΜΕ 103676 
Όχημα πολλαπλών 
χρήσεων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 156 
MERCEDEZ BENZ 
UNIMOG U 300 

2008 
WDB4051211V2
15212 

9.5 --- ---- 
Φορτηγό μεταφ. 
αφαιρουμένου αμαξ. 
με γάντζο 

ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ -- 
MERCEDES BENZ 
AXOR 1829K/39 

2007 357133 

10ο ΤΜΗΜΑ 

10.1 ΚΗΗ 1951 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 40 NISSAN TK3150 2009 
VWAWJTTK085
050724 

Λεωφορείο μεταφοράς 
προσωπικού, φορτηγά, 
απορριμματοφόρα, βυτιοφόρο,  
μάρκας NISSAN, STEYER, VOLVO 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 

10.2 KHO 8520 
Φορτηγό μη 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 40 
STEYER / ΕΛΒΟ  
15S18 

1997 
VAN1518YY04Y
Y1788 

10.3 KHO 8521 
Φορτηγό  
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 58 
STEYER 32 S 
32/K29 

1997 
VAN2632YY43Y
Y3792 
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10.4 ΚΗΟ 8622 
Βυτιοφόρο 
μεταφοράς 
ακαθάρτων υδάτων 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 72 STEYER 33S40 1999 
VANT483593M2
59602 

ανάρτησης} 

10.5 KHO 8572 
Όχημα Μεταφοράς 
κάδων 
απορριμμάτων 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 40 STEYER EXCEL 1998 
VAN1823YY04Y
Y1421 

10.6 KHO 7862 
Φορτηγό μη 
ανατρεπόμενο 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 33 VOLVO F16 1989 
YBIG6A111JB42
2495 

10.7 KHI 1628 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 44 
VOLVO B7R 4X2 
310/9 

2006 
YV3R6H1182A0
03920 

11ο ΤΜΗΜΑ 

11.1 KHH 6586 
Βυτιοφόρο 
μεταφοράς 
ακαθάρτων υδάτων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 77 
DAF FAR CF 
85.410T 

2013 
XLRAS85MC0E9
96660 

Λεωφορείο μεταφοράς 
προσωπικού, φορτηγά, 
βυτιοφόρα,  μάρκας DAF, SCANIA 
{Περιλαμβάνονται όλα τα μέρη 
τους πλην του συστήματος 
ανάρτησης} 

11.2 ΚΗΗ 6727 
Βυτιοφόρο 
μεταφοράς 
ακαθάρτων υδάτων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 77 
DAF FAR CF 
85.410T 

2014 
XLRASM4300GO
34601 

11.3 ΚΗΙ 7930 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 70 
SCANIA HOLLAND 
CB8X4 

2007 
XLEP8X4000518
0113 

11.4 ΚΗΙ 7931 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 70 
SCANIA HOLLAND 
CB8X4 

2007 
XLEP8X4000517
8495 

11.5 ΚΗΙ 7932 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 70 
SCANIA HOLLAND 
CB8X4 

2007 
XLEP8X4000518
0853 

11.6 ΚΗΗ 6737 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 41 TEMSA MD9 2014 
NLTAPLW6L010
00027 

12ο ΤΜΗΜΑ 





 
 

15 

 

12.1 ΚΗΗ 4541 

Υπερ/κευή  
Μεταφοράς 
Απορριμματοδέκτη 
τυπου γαντζου 

ΣΜΑ Ν.ΖΙΧΝΗΣ  
TAM S.R.L POLYLIFT 
T-25 

2010  

Περιλαμβάνει μόνο τις 
υπερκατασκευές {Υπερ/κευή  
Μεταφοράς Απορριμματοδέκτη 
τύπου γάντζου, Υπερκατασκευή 
Απορριμματοφόρου, 
Υπερκατασκευή Μεταφοράς 
κάδων απορριμμάτων, 
Υπερκατασκευή Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου, Υπερκατασκευή 
Φορτηγού ανατρεπόμενου, 
Υπερκατασκευή οχήματος 
πολλαπλών χρήσεων, 
Υπερκατασκευή Βυτιοφόρου 
(υδροφόρας), Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου μεταφοράς 
ακαθάρτων υδάτων} 

12.2 ΚΗΗ 1895 

Υπερκατασκευή 
Φορτηγού 
ανατρεπόμ. (5 
τόννων) 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ  
Π. ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

2008  

12.3 ΚΗΗ 1894 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού μη 
ανατρεπ.(κουρτίνα) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
Π. ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

2008  

12.4 ΚΗΗ 1952 
Υπερκατασκευή 
Απορριμματοφόρου 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2009  

12.5 ΚΗΗ 1858 
Υπερκατασκευή 
Απορριμματοφόρου 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2008  

12.6 ΚΗΗ 1859 
Υπερκατασκευή 
Απορριμματοφόρου 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2008  

12.7 KHI 7924 
Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου 
(υδροφόρας) 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2006  

12.8 ΚΗΗ 1904 
Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου 
(υδροφόρας) 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2008  

12.9 ΚΗΗ 1903 
Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου  
(υδροφόρας) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2008  

12.10 ΚΗΗ 7164 

Υπερκατασκευή 
Ρυμουλκού με 
ημιρ/λκούμενο 
αποριμ/φόρο πρέσα 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ  
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
/HAS60 

2000  
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12.11 ΚΗΙ 2555 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού 
ανατρεπόμενου 

ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 77 
IVECO ΜΑGIRUS Α      

Ε3TSTO 
2008 

WJME3TSS40C1
98272 

12.12 --- ---- 

Υπερκατασκευή 
Φορτηγού μεταφ. 
αφαιρουμένου αμαξ. 
με γάντζο 

ΣΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ -- 

IVECO  TRAKKER 
AD410T45 

 

2007 183257 

12.13 KHI 7782 
Υπερκατασκευή 
Απορριμματοφόρου 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

1994  

12.14 KHO 8623 
Υπερκατασκευή 
Απορριμματοφόρου 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 1993  

12.15 ΜΕ 103676 
Υπερκατασκευή 
οχήματος πολλαπλών 
χρήσεων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  
MERCEDEZ BENZ 
UNIMOG U 300 

2008  

12.16 --- ---- 

Υπερκατασκευή 
Φορτηγού μεταφ. 
αφαιρουμένου αμαξ. 
με γάντζο 

ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ -- 
MERCEDES BENZ 
AXOR 1829K/39 

2007 357133 

12.17 ΚΗΗ 1951 
Υπερκατασκευή 
Απορριμματοφόρου 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2009  

12.18 KHO 8520 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  ΕΛΒΟ  Α.Ε.Β.Ε. 1997  

12.19 KHO 8521 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού 
ανατρεπόμενου 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  ΕΛΒΟ  Α.Ε.Β.Ε. 1997  

12.20 ΚΗΟ 8622 
Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου 
ακαθάρτων υδάτων  

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

1999  

12.21 KHO 8572 Υπερκατασκευή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 1998  
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Μεταφοράς κάδων 
απορριμμάτων 

12.22 KHO 7862 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
Ε-CO ΕΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

2008  

12.23 KHH 6586 
Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου 
ακαθάρτων υδάτων  

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2013  

12.24 ΚΗΗ 6727 
Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου 
ακαθάρτων υδάτων  

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ – 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. 

2014  

12.25 ΚΗΙ 7930 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού 
ανατρεπόμενου 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2007  

12.26 ΚΗΙ 7931 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού 
ανατρεπόμενου 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2007  

12.27 ΚΗΙ 7932 
Υπερκατασκευή 
Φορτηγού 
ανατρεπόμενου 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ  ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2007  

13ο ΤΜΗΜΑ 

13.1 ΜΕ 99037 Εκσκαφέας  (μικρός) ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 16 BOBCAT 320 2008 562321068 Περιλαμβάνει μόνο το σύστημα 
φόρτωσης {Σύστημα φόρτωσης 
(κουβάς) εκσκαφέα, Σύστημα 
προώθησης(λεπίδας) προωθητή - 
συμπυκνωτή απορριμμάτων, 
Σύστημα φόρτωσης (κουβάς) 
Φορτωτή, Σύστημα  προώθησης 
(λεπίδας) Προωθητή Γαιών, 

13.2 ME 99022 Φορτωτής (μικρός) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 16 BOBCAT 453 2008 515113785 

13.3 ME 99023 Φορτωτής (μικρός) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 23 BOBCAT 553 2008 516414124 

13.4 ΜΕ 108435 Περονοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 65 HYSTER H 3,0FT 2008 L177B26464F 

13.5 ME 99021 Περονοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 60 NISSAN FJ01 A15U 2008 FJ01E 797759 
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13.6 ME 92618 Εκσκαφέας φορτωτής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 101 JCB 3CXCSM4T 2006 
JCB3CXCSE6097
5200 

Σύστημα συγκράτησης (πηρούνια 
- λαβίδα) Περονοφόρου} 

 
13.7 ME 103366 Εκσκαφέας φορτωτής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 101 JCB 3CXCSM4T 2008 

JCB3CXCSC8133
7351 

13.8 ME 96454 Εκσκαφέας ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 275 JCB JS330NLT3 2007 
JCBJS33DJ71224
654 

13.9 ΜΕ 103620 Φορτωτής (μικρός) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 86 JCB ROBOT 190 2008 
JCB190WSE812
91852 

13.10 ΜΕ 67719 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΧΥΤΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

253 
BOMAG - BC 570 
RB 

2002 101570700103 

13.11 ME 98447 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 449 
BOMAG BC 672RB-
2 

2007 101570591010 

13.12 ΜΕ 137873 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΧΥΤΑ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

449 
BOMAG BC 672RB-
2 

2009 101570591019 

13.13 ME 52266 
Προωθητής -
Συμπυκνωτής 
απορριμμάτων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 310 CATERPILLAR 826C 2001 87X01456 

13.14 ΜΕ 9042 Φορτωτής 
ΧΥΤΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

100 CATERPILLAR 930 J 1976 79J-320 

13.15 ΜΕ 53805 Προωθητής 
ΧΥΤΑ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

180 CATERPILLAR D 7 F 1995 92E3132 

13.16 ME 52209 Προωθητής ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 285 CATERPILLAR D8N 2000 9TCO6244 

13.17 ΜΕ 39161 Φορτωτής 
ΧΥΤΑ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

140 CATERPILLAR 936 F 1992 4TK00700 

13.18 ME 134135 
Eρπυστριοφόρος 
Φορτωτής 

ΧΥΤΑ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

150 CATERPILLAR 953D 2016 
CAT0953DTLBP
O1306 
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13.19 ME 132006 Φορτωτής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 311 
CATERPILLAR 966 
M 

2014 
CAT0966ΜΤΚJP
00730 

13.20 ME 133910 Εκσκαφέας ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 321 
CATERPILLAR 
336FLN 

2015 
CAT0336FVRBC
00213 

13.21 ME 141271 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 314 CATERPILLAR D8T 2019 
CAT00D8TKMLN
00394 

13.22 ΜΕ 52206 Φορτωτής ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 192 
FIAT HITACHI FR 
160.2-R 

2000 R1602-R583318 

13.23 ΜΕ 98435 Φορτωτής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 224 
NEW HOLLAND 
W190 

2007 
ZEF00W191009
40597 

13.24 ME 96458 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2007 
KMTOD074K020
80187 

13.25 ME 103411 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2008 
KMTODO74C02
080542 

13.26 ME 103412 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2008 
KMT0DO74T020
80543 

13.27 ME 103437 Προωθητής ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 359 
KOMATSU D155AX-
6 

2008 
KMTODO74P02
080544 

13.28 ΜΕ 52207 Εκσκαφέας ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 232 
KOMATSU PC 340 
LC-6K 

2000 K 30518 

13.29 ME 103363 Εκσκαφέας ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 250 
KOMATSU PC 350 
ΝLC-8 

2008 
KMTPC191T55K
50349 

14ο ΤΜΗΜΑ 

14.1 KHH 6483 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 18 
IVECO – FIAT DAILY 
LS50X/MA 

2013 
ZCF050C000584
4633 

Περιλαμβάνει μόνο το σύστημα 
ανάρτησης  

{Σύστημα ανάρτησης βυτιοφόρου 
μεταφοράς αποβλήτων, Σύστημα 
ανάρτησης βυτιοφόρου 

14.2 ΚΗΗ 4541 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΣΜΑ Ν.ΖΙΧΝΗΣ 77 IVECO  SPA  
TRAKKER 

2012 
WJMJ4CSS40C2
34062 
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AD410Τ41 (υδροφόρας & ακαθάρτων 
υδάτων), Σύστημα ανάρτησης 
Λεωφορείου μεταφοράς 
προσωπικού, Σύστημα ανάρτησης 
Φορτηγού ανατρεπόμενου, 
Σύστημα ανάρτησης Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου, Σύστημα 
ανάρτησης Απορριμματοφόρου 
τράκτορα, Σύστημα ανάρτησης 
Απορριμματοφόρου πρέσσας, 
Σύστημα ανάρτησης Οχήματος 
μεταφοράς με γάντζο, Σύστημα 
ανάρτησης  οχήματος Μεταφοράς 
κάδων απορριμμάτων 
(αλυσιδάκι), Σύστημα ανάρτησης 
Οχήματος πολλαπλών χρήσεων} 

14.3 ΚΗΗ 1895 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο (5 
τόννων) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 18 IVECO MAG 6120 2008 
ZCFC50A200568
5333 

14.4 ΚΗΗ 1894 
Φορτηγό μεταφοράς 
κάδων (κουρτίνα) 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 47 IVECO MAG 6136 2008 
WJMA1VPH404
343149 

14.5 ΚΗΗ 1952 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 IVECO ML 150E22 2009 
ZCFA1LG030252
5313 

14.6 ΚΗΗ 1858 
Απορριμματοφόρο 
πρέσσα 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 
IVECO SPA 
A1LMO1 

2008 
ZCFA1LG030252
5309 

14.7 ΚΗΗ 1859 
Απορριμματοφόρο 
πρέσσα 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 
IVECO SPA 
A1LMO1 

2008 
ZCFA1LG030252
1915 

14.8 KHI 7924 
Βυτιοφόρο 
(υδροφόρα) 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 77 
IVECO TRAKKER AD 
380T38 

2006 
WJME3TRS20C1
49390 

14.9 ΚΗΗ 1904 
Βυτιοφόρο 
ακαθάρτων υδάτων 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 35 IVECO ΤΜ6D90ER 2008 
ZCFA1VMG3025
44146 

14.10 ΚΗΗ 1903 
Βυτιοφόρο 
ακαθάρτων υδάτων 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 35 IVECO ΤΜ6D90ER 2008 
ZCFA1VMO3025
44147 

14.11 KHY 5807 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 35 
FIAT IVECO CC 
95.9E18 

1997 
ZCF095D000220
9065 

14.12 ΚΗΗ 7164 
Ελκυστήρας με επικ.  
πρέσα μεταφ. 
Απορριμμάτων 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 77 
IVECO  SPA  
TRAKKER 
AD720Τ41Τ 

2009 
WJMS3TSS40C2
26121 

14.13 ΚΗΙ 2555 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 77 
IVECO ΜΑGIRUS Α      

Ε3TSTO 
2008 

WJME3TSS40C1
98272 

14.14 --- ---- Φορτηγό μεταφ. 
αφαιρουμένου αμαξ. 

ΣΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ -- 
IVECO  TRAKKER 
AD410T45 

2007 183257 
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με γάντζο  

14.15 ΚΥ 7385 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΣΜΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 15 
DAIMLER 
CHRYSLER 313CDI 

2002 61198150 

14.16 KHI 7782 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 57 MERCEDES 1824 1994 
WDB6520031K0
68267 

14.17 KHO 8623 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 68 MERCEDES 1922 1993 
WDB656107159
53743 

14.18 ΜΕ 103676 
Όχημα πολλαπλών 
χρήσεων 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 156 
MERCEDEZ BENZ 
UNIMOG U 300 

2008 
WDB4051211V2
15212 

14.19 --- ---- 
Φορτηγό μεταφ. 
αφαιρουμένου αμαξ. 
με γάντζο 

ΣΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ -- 
MERCEDES BENZ 
AXOR 1829K/39 

2007 357133 

14.20 ΚΗΗ 1951 Απορριμματοφόρο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 40 NISSAN TK3150 2009 
VWAWJTTK005
050724 

14.21 KHO 8520 
Φορτηγό μη 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 40 
STEYER / ΕΛΒΟ  
15S18 

1997 
VAN1518YY04Y
Y1788 

14.22 KHO 8521 
Φορτηγό  
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 58 
STEYER 32 S 
32/K29 

1997 
VAN2632YY43Y
Y3792 

14.23 ΚΗΟ 8622 
Βυτιοφόρο μετ. 
αποβλήτων 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 72 STEYER 32S40 1999 
VANT48593M25
59602 

14.24 KHO 8572 
Όχημα Μεταφοράς 
κάδων 
απορριμμάτων 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 40 STEYER EXCEL 1998 
VAN1823YY04Y
Y1421 

14.25 KHO 7862 
Φορτηγό μη 
ανατρεπόμενο 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 33 VOLVO F16 1989 
YBIG6A111JB42
2495 

14.26 KHI 1628 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 44 
VOLVO B7R 4X2 
310/9 

2006 
YV3R6H1182A0
03920 
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14.27 KHH 6586 
Βυτιοφόρο 
μεταφοράς 
αποβλήτων 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 77 
DAF FAR CF 
85.410T 

2013 
XLRAS85MC0E9
96660 

14.28 ΚΗΗ 6727 
Βυτιοφόρο 
μεταφοράς 
αποβλήτων 

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 77 
DAF FAR CF 
85.410T 

2014 
XLRASM4300GO
34601 

14.29 ΚΗΙ 7930 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 70 
SCANIA HOLLAND 
CB8X4 

2007 
XLEP8X4000518
0113 

14.30 ΚΗΙ 7931 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 70 
SCANIA HOLLAND 
CB8X4 

2007 
XLEP8X4000517
8495 

14.31 ΚΗΙ 7932 
Φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 70 
SCANIA HOLLAND 
CB8X4 

2007 
XLEP8X4000518
0853 

14.32 ΚΗΗ 6737 
Λεωφορείο 
μεταφοράς 
προσωπικού 

ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ 41 TEMSA MD9 2015 
NLTAPLW6L010
00027 
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Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει εγκαταστάσεις διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (Χώρους Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων, Σταθμούς Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων κλπ.) σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ την λειτουργία ορισμένων από 

αυτές τις έχει αναθέσει σε ιδιώτες – παρόχους υπηρεσιών. Εντός των εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο 

ίδιος και στις οποίες απασχολούνται τα οχήματα και μηχανήματα έργου που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα μελέτη, υφίστανται στοιχειώδεις υποδομές συντήρησης οι οποίες συνίστανται σε στεγασμένους 

χώρους που εξυπηρετούν τη βασική προληπτική συντήρηση Α΄ βαθμού (αλλαγή λιπαντικών ελαίων και 

φίλτρων, υγρών ψυγείου, μπαταριών, λαμπτήρων κλπ). Στους στεγασμένους αυτούς χώρους υπάρχει 

αποθήκη βασικών υλικών (λιπαντικών ελαίων, φίλτρων, μπαταριών κλπ), βασικών εργαλείων (κλειδιών, 

αεροσυμπιεστών, μηχανών συγκολλήσεων κλπ) και ράμπα ελέγχου και αλλαγής λιπαντικών. Δεν υπάρχει 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου και διάγνωσης βλαβών (ηλεκτρονικός εγκέφαλος κλπ) και ούτε 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που να μπορεί να υποστηρίξει τη συντήρηση και επισκευή σε 

μεγαλύτερο επίπεδο. Επομένως με την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας 

θα μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες επισκευής όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά οι εξειδικευμένες εργασίες 

συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών και μηχανικών μερών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, 

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, που αιτιολογημένα κάθε φορά δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να αποκατασταθούν από το συνεργείο του Συνδέσμου. Αντιθέτως όσον αφορά τις βασικές 

εργασίες συντήρησης (Α΄ βάθμια προληπτική συντήρηση - αλλαγή λιπαντικών ελαίων και φίλτρων, υγρών 

ψυγείου, μπαταριών, λαμπτήρων κλπ) αυτές για λόγους οικονομίας και δημοσίου συμφέροντος θα 

εκτελούνται από το προσωπικό του Περιφερειακού Συνδέσμου, εφόσον διαθέτει αυτή την τεχνική 

δυνατότητα, με την παροχή των απαραίτητων υλικών (αναλωσίμων – ανταλλακτικών κλπ) από τον 

ανάδοχο μέσω της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας.   

Με τον τρόπο αυτό τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Συνδέσμου θα μπορούν να ανταποκρίνονται με 

αξιοπιστία στο κρίσιμο έργο της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. Παράταση 

προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου 

ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/των αναδόχου/ων και εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας. 

Η συμφωνία-πλαίσιο λύεται με την ολοκλήρωση του χρηματικού της αντικειμένου ακόμη και αν δεν έχει 

παρέλθει το χρονικό διάστημα της ανωτέρω τετραετίας από την υπογραφή της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη 

προβλεπόμενου λόγου που αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης. 

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, έκαστος ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει 

οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 

Συμφωνίας- πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της εκτελεστικής 

σύμβασης. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται σε 

αυτόν για εργασίες για τις οποίες έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει 

αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της 

Συμφωνίας-πλαίσιο. Κανένα εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως 
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προκύπτουν από τη Συμφωνία-πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από 

οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της 

Συμφωνίας πλαίσιο.  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα συνάπτονται από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο και τον ανάδοχο με 

αντικείμενο την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής, οι οποίες θα βασίζονται 

στους όρους της συμφωνίας – πλαισίου, θα θέτουν συγκεκριμένη και διαφορετική κάθε φορά χρονική 

διάρκεια σύμβασης ανάλογα με το είδος της εργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι εντός της 

συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας- πλαισίου. 

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

συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια όμως των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης 

της συμφωνίας-πλαίσιο. 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

5.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο 

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

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα εφαρμοστεί, για κάθε τμήμα της Συμφωνίας πλαίσιο, στην τελική 

τιμή προσφοράς που θα προκύψει από την εφαρμογή των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης:  

(α*: ποσοστό έκπτωσης % επί της τιμής των εργασιών επισκευής και 

 β*: ποσοστό έκπτωσης % επί της τιμής των ανταλλακτικών),  

τα οποία θα δίνονται σε ακέραιο αριθμό επί της εκατό (%), στις αντίστοιχες προϋπολογισθείσες τιμές του 

«ΜΕΡΟΥΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ –ΠΛΑΙΣΙΟ» της παρούσης. 

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 

το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 

είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για την προμήθειά τους 

απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο εξωτερικό ή το κόστος τους είναι 

δυσανάλογα υψηλό συγκρινόμενο με το αντίστοιχο κόστος των εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικών, 

είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή 

όμως, η τιμή αναφοράς επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη του 

επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα τους. 
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Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των επίσημων τιμοκαταλόγων 

ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος/υπερκατασκευής ή 

μηχανήματος, μειωμένες κατά την προσφερόμενη έκπτωση. Αντιστοίχως, στην περίπτωση χρήσης 

εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικών, η κοστολόγησή τους θα γίνεται βάσει των εκάστοτε ισχύων 

επίσημων τιμοκαταλόγων των κατασκευαστών τους ή των επίσημων αντιπροσώπων ή των εισαγωγέων 

τους, με τιμή μειωμένη κατά την προσφερόμενη έκπτωση. 

 

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά (όπως αυτή 

προκύπτει κατόπιν εφαρμογής ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των προϋπολογισμών 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών αντίστοιχα, τα οποία 

ποσοστά έκπτωσης θα εφαρμόζονται (κατ’ελάχιστο) στο συνημμένο τιμολόγιο βασικών εργασιών και 

στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο ανταλλακτικών αντίστοιχα θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας 

πλαίσιο με δύο (2) Οικονομικούς Φορείς για κάθε ένα από τα δεκατέσσερα (14) Τμήματα εξοπλισμού 

(εκτός εάν για κάποιο Τμήμα υποβάλλει προσφορά μόνο ένας (1) Οικονομικός Φορέας, οπότε και η 

Συμφωνία πλαίσιο θα καταλήξει μόνο σε έναν). 

 

5.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές συμβάσεις”) 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας - 

πλαίσιο. Η διαδικασία ανάθεσης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6 του παρόντος κεφαλαίου. Σε 

περίπτωση όμως που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι η προσφερόμενη συνολική τιμή της υπό ανάθεση 

εκτελεστικής σύμβασης είναι υπερβολική ή μη συμφέρουσα, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την 

υποβολή προσφοράς από τον οικονομικό φορέα με την επόμενη (2η) καλύτερη οικονομική προσφορά 

για το συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού και στην περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή του είναι 

χαμηλότερη να αναθέσει σε αυτόν την εκτελεστική σύμβαση. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην περίπτωση 

που ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως η καλύτερη με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο δεν θεωρηθεί κατάλληλος για την ανάθεση της 

συγκεκριμένης σύμβασης (πχ χρόνος επιθεώρησης, επισκευής και παράδοσης μεγαλύτερος από τον 

προβλεπόμενο χρόνο όπως αυτός ορίζεται από τη Συμφωνία - Πλαίσιο και την Αναθέτουσα Αρχή ή γενικά 

αδυναμία ανταπόκρισης) σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη Συμφωνία πλαίσιο.  

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών τους 

στη συμφωνία-πλαίσιο ότι στην περίπτωση που πρόκειται για συμβάσεις, οι απαιτήσεις των οποίων σε 

σχέση με την τιμή μεταβάλλονται στο χρόνο (τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών κατασκευαστών, εισαγωγέων 

ή επίσημων αντιπροσώπων) το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής των εκάστοτε ισχυόντων ως ανωτέρω 

τιμοκαταλόγων που προσέφερε ο κάθε συμμετέχων με την αρχική προσφορά του παραμένει σταθερό και 

αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου.  

 

Επισημαίνεται ότι: Η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά τη 

συμφωνία-πλαίσιο ή θα προβεί σε χωριστή διαγωνιστική διαδικασία και για τον λόγο αυτό οι οικονομικοί 

φορείς που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δύναται να γνωρίζουν εξ' αρχής εάν τελικά θα τους 

ανατεθεί κάποιο συμβατικό αντικείμενο. 
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την Επισκευή Βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου είναι 

η ακόλουθη : 

1. Κατόπιν δήλωσης του οδηγού για τη διαπίστωση της βλάβης, το αρμόδιο γραφείο κινήσεως της 

Υπηρεσίας με το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό εκδίδει «Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης και 

Επισκευής Οχήματος» (Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ1 υπηρεσίας) στο οποίο θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος 

της συντήρησης ή επισκευής και, αν είναι δυνατόν, οι αναγκαίες εργασίες και τα πιθανά ανταλλακτικά που 

θα απαιτηθούν. Στο δελτίο θα αναφέρεται η βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της επισκευής από το 

συνεργείο της υπηρεσίας. Με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται ο ανάδοχος είτε τηλεομοιοτυπικά (fax) 

είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επί πλέον κόστος, εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την παραλαβή 

του «ΔΕΛΤΙΟΥ/ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της Υπηρεσίας να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια υποχρεούται 

να εκδώσει αναλυτικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον 

έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται με τις 

αντίστοιχες ώρες, καθώς και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λπ. με τους κωδικούς και τον 

κατασκευαστή τους που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες, συντάσσοντας την προσφορά 

του με βάση τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης εργασιών και ανταλλακτικών (κατ’ελάχιστο). Το Δελτίο 

αυτό με την αντίστοιχη προσφορά διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για έλεγχο από την επιτροπή για τη 

συντήρηση και επισκευή οχημάτων και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών βάσει της 

οικ.3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, είτε τηλεομοιοτυπικά 

(fax) είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). 

3. Το δελτίο αυτό με την αντίστοιχη προσφορά, θα παραδίδεται στην επιτροπή για τη συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών βάσει της 

οικ.3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως ως ισχύει. Η επιτροπή 

ελέγχει την έκθεση που περιλαμβάνει τις εργασίες και τα ανταλλακτικά και μετά από έρευνα αγοράς  

μπορεί να διαβουλευθεί με τον ανάδοχο ως προς την κοστολόγηση των εργασιών και των ανταλλακτικών 

προς όφελος του Περιφερειακού Συνδέσμου. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να 

δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση της επισκευής (εργασίες, 

εργατοώρες, ανταλλακτικά) και τον προσφερόμενο χρόνο της επισκευής. Μετά τον απαιτούμενο έλεγχο η 

επιτροπή αναθέτει (ΕΝΤΥΠΟ Δ2 υπηρεσίας) στον ανάδοχο την επισκευή του οχήματος/μηχανήματος 

έργου και συντάσσει την εκτελεστική σύμβαση στην οποία θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το είδος, η 

ποσότητα και το τίμημα των εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κλπ, η 

οποία θα υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη (Περιφερειακός Σύνδεσμος και ανάδοχος), θα 

πρωτοκολλείται και θα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Σημειώνεται ότι η επί μέρους εκτελεστική σύμβαση 

μπορεί να γίνεται είτε ανά όχημα/μηχάνημα έργου είτε για περισσότερα του ενός οχήματα/μηχανήματα 

έργου του ίδιου τμήματος που έχει αναλάβει ο ανάδοχος. Προβλέπεται επίσης, η σύναψη εκτελεστικής 

σύμβασης και στην περίπτωση που οι εργασίες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών 

εργασιών και τιμολογούνται με βάση το κόστος εργατοώρας και τις απαιτούμενες εργατοώρες της 

επισκευής. 

4. Σε περίπτωση που η προσφορά του αναδόχου για την αποκατάσταση της βλάβης μετά από έρευνα 

αγοράς από την επιτροπή για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και την προμήθεια των απαιτούμενων 
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ανταλλακτικών βάσει της οικ.3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 

κριθεί ως ασύμφορη ή υπερβολική, η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να αποστείλει το 

«Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» (Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ1 υπηρεσίας) στον 

οικονομικό φορέα με την επόμενη (2η) καλύτερη οικονομική προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα του 

διαγωνισμού και να του ζητήσει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του 

οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων 

και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια να εκδώσει αναλυτικό Δ.Τ.Ε. με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά 

τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται με 

τις αντίστοιχες ώρες, καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις 

αντίστοιχες δαπάνες συντάσσοντας την προσφορά του. Στην περίπτωση δε που η προσφερόμενη τιμή του 

είναι χαμηλότερη να αναθέσει σε αυτόν την εκτελεστική σύμβαση. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως η καλύτερη με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο δεν θεωρηθεί κατάλληλος για την ανάθεση 

της συγκεκριμένης σύμβασης (πχ χρόνος επισκευής και παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο 

χρόνο όπως αυτός ορίζεται από τη Συμφωνία - Πλαίσιο και την Αναθέτουσα Αρχή  ή γενικά αδυναμία 

ανταπόκρισης) σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη Συμφωνία πλαίσιο. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα, να αντικαταστήσει εξαρτήματα κ.λπ. με χρήση 

καινούργιων ανταλλακτικών εντός των επόμενων επτά (7) εργάσιμων από την ανάθεση της σύμβασης (ο 

μέγιστος χρόνος παράδοσης θα πρέπει να έχει καθοριστεί με υπεύθυνη δήλωση κατά την κατάθεση των 

δικαιολογητικών με την προσφορά του διαγωνιζόμενου ότι δεν θα υπερβαίνει τις επτά  (7) εργάσιμες 

ημέρες). Ο ανάδοχος ανάλογα με την πολυπλοκότητα της επισκευής, την διαθεσιμότητα των 

ανταλλακτικών, την ανάγκη μεταφοράς του οχήματος σε συνεργείο που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση 

και άλλους λόγους, με την Έκθεση διάγνωσης βλάβης (ή με άλλη αίτησή του) μπορεί να ζητήσει 

μεγαλύτερο χρόνο για την ολοκλήρωση της επισκευής. Η επιτροπή της Υ.Α. 3373/390/20.3.75 εξετάζει και 

αξιολογεί το χρόνο που αιτείται ο Ανάδοχος και μπορεί να διαμορφώνει τον χρόνο ολοκλήρωσης της 

επισκευής ανάλογα με την κρίση της. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επισκευής, θα αναγράφεται στο έγγραφο 

ανάθεσης της επιτροπής της Υ.Α. 3373/390/20.3.75, και θα αποτελεί τον χρόνο διάρκειας της εκτελεστικής 

σύμβασης.  

6. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει το σχετικό «Δελτίο/Εντολή 

Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» (Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ3 υπηρεσίας), με αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενόμενης συντηρήσεως, με καταγραφή των εργασιών 

που εκτελέστηκαν καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν, αναγράφοντας τη συνολική 

δαπάνη επισκευής ή συντηρήσεως και την προσφερόμενη έκπτωση στην οποία θα περιλαμβάνεται και η 

δαπάνη για τα τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και η προσφερόμενη έκπτωση γι’αυτά. 

7. Στην συνέχεια, οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που αποτυπώνονται στο «Δελτίο/Εντολή Τεχνικής 

Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» (Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ3 υπηρεσίας) και στο σχετικό τιμολόγιο 

παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών και προμηθειών συντήρησης/επισκευής 

οχημάτων και θα εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση παραλαβής ώστε να παραληφθεί το όχημα προς χρήση 

από το Γραφείο Κίνησης. 

8. Στην περίπτωση που οι εργασίες επισκευής είναι απλές χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις 

(πχ Α’βάθμια προληπτική συντήρηση κλπ) και μπορούν να εκτελεστούν είτε όλες είτε μέρος αυτών από το 

τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στο φορέα, η διαδικασία ανάθεσης εκτελεστικών συμβάσεων που 

αναφέρεται ανωτέρω θα αφορά μόνο στις εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν από το προσωπικό 

του φορέα και στα απαραίτητα ανταλλακτικά. Έτσι πχ είναι δυνατόν μια εκτελεστική σύμβαση, ανάλογα 

με την περίπτωση, να περιλαμβάνει μόνο απαραίτητα ανταλλακτικά/αναλώσιμα. 
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Σημειώνεται ότι : 

 Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας να αναθέσει εργασίες συγκεκριμένης αξίας και ποσότητας. Η σύναψη εκτελεστικών 

συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας- πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να υποβάλει 

"παραγγελίες" σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της συμφωνίας-πλαίσιο, ο οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να παρέχει τις εργασίες της παραγγελίας, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να 

καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει μετά την 

υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης. Η κοστολόγηση των εργασιών θα 

γίνεται χρησιμοποιώντας τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών κάθε κατηγορίας αφαιρώντας το 

ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί. Οι εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα κόστους 

ενδεικτικών εργασιών, θα υπολογίζονται σε βάση το κόστος εργατοώρας επισκευής. Αντίστοιχα η 

κοστολόγηση των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών («γνησίων» ή εφάμιλλων) θα γίνεται με βάση 

τους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών κατασκευής τους, εισαγωγής τους 

ή των επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης, τα 

οποία υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν οι ανάδοχοι για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί. 

 Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-

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

δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη εξάντλησης του ποσού που καθορίζεται στη διακήρυξη 

ανά κατηγορία. 

 Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο. 

 Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι "παραγγελθείσες" εργασίες. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση. 

 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο ανάθεσης, υπογράφεται η εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας 

πλαίσιο. 

Μια εκτελεστική σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα έγραφα ανάθεσης. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται την ποιότητα της εργασίας τους η οποία δεν θα είναι 

μικρότερη του ενός (1) έτους. 

 

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο 

κατασκευαστής του οχήματος, μηχανήματος έργου ή υπερκατασκευής. 
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Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εφάμιλλα ανταλλακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

κατατεθούν από τον ανάδοχο προς την επιτροπή τα ακόλουθα: 

- Δήλωση ότι το εφάμιλλο ανταλλακτικό έχει αντίστοιχα επίπεδα ποιοτικών χαρακτηριστικών με το 

γνήσιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή.  

- Συγκριτική παράθεση του κόστους των επιλογών γνήσιου με εφάμιλλο. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, μεταλλικά και 

πλαστικά, τα οποία είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν/εκποιηθούν. Τα ανταλλακτικά αυτά θα συνοδεύονται 

από έγγραφο (ενδεικτικό πρότυπο 1) που θα συμπληρώνει ο ανάδοχος, όπου θα αποτυπώνονται τα 

αντικατασταθέντα ανταλλακτικά με τους κωδικούς τους (εφόσον υπάρχουν) και την ποσότητά τους. Το 

έγγραφο αυτό θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Τεχνικών της ΥΑ 3373/390/20.3.75. 

 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να ζητά από τον ανάδοχο την παροχή 

τεχνογνωσίας και να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με παροχή τεχνικής υποστήριξης από 

τον ανάδοχο. 

 

Παρατάσεις  

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας πλαίσιο δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό 

αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης, για αντικειμενικούς λόγους, που αφορούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος , είναι δυνατή, μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η χρονική παράταση της 

εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, 

όπως αυτό θα έχει τελικά καθοριστεί στη σύμβαση κατακύρωσης του αποτελέσματος.  

 

Τροποποίηση Σύμβασης  

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται σ’αυτό. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

07/02/2020 

 

 

 

 

Αικατερίνη Γεμίδου 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Δ’ Βαθμού 

Ο Προϊστάμενος  

Περιφερειακού Τμήματος  

Διοικητικής Υποστήριξης – Προγραμματισμού  

και κίνησης οχημάτων - μηχανημάτων 

 

 

Χρήστος Δημόπουλος 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Α’ Βαθμού 
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Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά Τμήμα αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

Επισκευές - Συντηρήσεις 

Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και οι οποίες αφορούν τα είδη που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω τμήματα (οι εργασίες αυτές δεν 

είναι περιοριστικές και δεν αποκλείονται άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και 

δεν έχουν προβλεφθεί) σχετίζονται με τα εξής μέρη των ειδών του εξοπλισμού (οχημάτων και μηχανημάτων):  

 κινητήρα 

 κιβωτίου ταχυτήτων  

 συμπλέκτη  

 αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών)  

 φρένων  

 εμπρόσθιου συστήματος  

 αεροσυμπιεστών  

 διαφορικού  

 μίζας  

 δυναμό  

 καμπίνας  

 υπερκατασκευής  

 

Παρακάτω δίνονται κατηγοριοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής 

οι οποίες δεν είναι περιοριστικές και δεν αποκλείονται άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα 

προκύψουν και δεν έχουν προβλεφθεί: 

 

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 ακροφυσίων ψεκασμού    

1.18. Επισκευή υπερσυμπιεστή    
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1.19. Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου    

1.20. Έλεγχος καυσαερίων    

1.21. Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση    

1.22. Βαφή κινητήρα.   

 

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 σινεμπλόκ    

4.5. Αλλαγή κόντρες κλπ.   

  

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 σιαγώνων φερμουίτ    

5.7. Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ    

5.8. Τσιμούχες – δαχτυλίδια   
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6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος  

6.1. Ακραξώνιο    

6.2. Πείρος ακραξωνίου    

6.3. Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων    

6.4. Ρουλεμάν μουαγιέ    

6.5. Τσιμούχες μουαγιέ    

6.6. Ροδέλες    

6.7. Γλίστρες – κουζινέτα    

6.8. Τάπες πηροδακτυλιών    

6.9. Γρασσαδοράκια    

6.10. Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας   

6.11. Έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης    

6.12. Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού    

6.13. Έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως   

  

7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών  

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  

   

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  

   

10. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας-οχήματος 

10.1                   Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου    
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10.2                  Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης    

10.3                  Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης   

10.4                  Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας    

10.5                  Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας   

10.6                  Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας    

10.7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί    

10.8 Επισκευή καθισμάτων αέρος    

10.9 Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 

10.10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος    

10.11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα    

10.12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων    

10.13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών    

10.14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων    

10.15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών    

10.16 Τσιμούχες στεγανοποίηση  

   

11. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 

11.1                 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου   

 

12. Επισκευή και συντήρηση συστήματος αερισμού - θέρμανσης - κλιματισμού 

12.1                Επισκευή και συντήρηση συστήματος αερισμού - θέρμανσης - κλιματισμού  

 

13. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής  

13.1                   Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής φορτηγού ανατρεπόμενου 

13.2 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής φορτηγού μη ανατρεπόμενου 

13.3 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής απορριμματοφόρου 

13.4 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής βυτιοφόρου 

13.5 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής ημιρυμουλκούμενου απορ/φόρου – πρέσας 

13.6 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής μεταφοράς κάδων απορριμμάτων 

13.7 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού 

 

14. Επισκευή και συντήρηση εξαρτήσεων 

14.1 Επισκευή και συντήρηση συστήματος μπούμας (boom) – βραχίονα – κάδου φορτωτή,εκσκαφέα 

14.2 Επισκευή και συντήρηση λεπίδας προωθητή, συμπιεστή 

14.3 Επισκευή και συντήρηση πηρουνιών - λαβίδας περονοφόρου 

14.4 Επισκευή και συντήρηση καρότσας εργοταξιακού φορτηγού 

14.5 Επισκευή και συντήρηση βραχίονα με κεφαλή χορτοκαταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος, 

σαρώθρου, γερανού οχήματος πολλαπλών χρήσεων 

 

15.Επισκευή και συντήρηση συστήματος κυλίσεως 

15.1                 Επισκευή και συντήρηση συστήματος κυλίσεως ερπυστριοφόρου προωθητή 

15.2                 Επισκευή και συντήρηση συστήματος κυλίσεως ερπυστριοφόρου εκσκαφέα 
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16. Επισκευή και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού 

 

16.1 Έλεγχος και πλήρωση φρέον (Freon)Έλεγχος και αντικατάσταση συμπιεστή 

16.2 Απολύμανση αεραγωγών 

16.3 Αλλαγή ηλεκτροβάνας 

16.4 Επισκευή καλοριφέρ 

16.5 Επισκευή καυστήρα 

16.6 Αντικατάσταση εξατμιστή (Evaporator) 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων και υπερκατασκευών (οχήματα 

διαφόρων τύπων, με συνεχείς επισκευές και παρεμβάσεις, παλαιών και νέων κατασκευών και 

τεχνολογιών, ακόμη και εταιρειών που έχουν παύσει να λειτουργούν) και του πλήθους των ειδών των 

εργασιών που θα απαιτηθούν (πιθανές και απρόβλεπτες εργασίες, πολυπληθής γκάμα, έκταση 

επισκευών) έχει αποδειχθεί από την εμπειρία μας ότι τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή και 

συντήρηση των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών βρίσκονται στο εμπόριο ως γνήσια (των 

επίσημων κατασκευαστών ή εισαγωγέων/αντιπροσώπων - διανομέων του δικτύου διακίνησης 

ανταλλακτικών) αλλά κάποια μόνο ως «ανταλλακτικά του εμπορίου» (τρίτων κατασκευαστών). 

 

Για κάθε επισκευή-συντήρηση οχήματος ή μηχανήματος της μελέτης τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά 

θα είναι τα γνήσια ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών 

κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης ή που χρησιμοποιεί και 

προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος. 

Για εκείνα τα οχήματα που διαθέτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και λόγω 

παλαιότητας δεν υπάρχουν ανταλλακτικά γνήσια (των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των 

αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων) ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει προς έγκριση, κατά την σύνταξη 

του «Δελτίου/Εντολής  της Τεχνικής Επιθεώρησης» την χρήση ανταλλακτικών του εμπορίου (ανταλλακτικά 

τρίτων κατασκευαστών ιδίου τύπου και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια ανταλλακτικά). Το 

ίδιο δύναται να συμβεί και στην περίπτωση που τα γνήσια ανταλλακτικά έχουν πολύ μεγάλο χρόνο 

παράδοσης ή το κόστος τους είναι δυσανάλογα υψηλό συγκρινόμενο με το αντίστοιχο κόστος των 

εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικών. Τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των γνήσιων 

ανταλλακτικών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 

461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και 

αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται και να συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται 

και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο- φορέα πιστοποίησης ή 

να έχουν σήμανση CE, για την ύπαρξη των οποίων πιστοποιητικών δεσμεύεται ο συμμετέχων με υπεύθυνη 

δήλωση που καταθέτει με την προσφορά του. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά 

και αναλώσιμα ή αντίστοιχου πιστοποιητικού καταλληλότητας αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασής 

τους άμεσα από τον ανάδοχο. Ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 

εκάστοτε κατασκευαστών-αντιπροσώπων των οχημάτων- μηχανημάτων, απορρίπτονται. Επισημαίνεται 

ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση μεταχειρισμένων ή εκ διαλογής ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή 

ή συντήρηση. 
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Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγρ κ.: 

«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές 

και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών 

μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται 

στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, 

τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί 

ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος» 

 

Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 

παράγρ. κα.:  

«ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε 

επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια 

ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων 

οχημάτων.  

 

Ανεξάρτητα με το εάν τα προσφερόμενα είναι γνήσια ή εφάμιλλα ανταλλακτικά, το εργοστάσιο 

κατασκευής τους θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO σειράς 

9001 σε ισχύ.  

 

Στην προσφορά των Οικονομικών Φορέων και για κάθε Τμήμα εξοπλισμού που υποβάλλεται προσφορά 

θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά 

είναι άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), για το εάν είναι γνήσια ανταλλακτικά ή 

εφάμιλλης ποιότητας κατά τα ανωτέρω, για το ότι διαθέτουν πιστοποίηση CE ή εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής, καθώς και ότι διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO σειράς 

9001 σε ισχύ.  

 

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα αφορούν υποχρεωτικά όλα τα είδη οχημάτων, μηχανημάτων 

έργου και υπερκατασκευών που περιλαμβάνονται στα τμήματα εξοπλισμού για τα οποία υποβάλλεται 

προσφορά, π.χ. όποιος Οικονομικός Φορέας θέλει να καταθέσει προσφορά για τις εργασίες συντήρησης 

και την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του 1ου τμήματος  (βλέπε Πίνακα 1 της Τεχνικής Έκθεσης της 

παρούσης μελέτης), θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ειδών μηχανημάτων (1.1 έως 

και 1.6) του τμήματος αυτού, ενώ η προσφορά του θα αφορά το σύνολο των ανταλλακτικών του κάθε 

είδους μηχανήματος και όχι μέρος αυτών. Ως εκ τούτου τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα 

μηχανήματα, τα οχήματα του Περιφερειακού Συνδέσμου και τις υπερκατασκευές τους, θα πρέπει να 

καλύπτουν όλα τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τον 

κατασκευαστή αυτών.  

 

 Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα για τα οποία προορίζονται τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά 

είναι :  
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Α. Πλαίσια – Μηχανικά υποσυστήματα 

1.  Κινητήρας 

 Καπάκι 

 Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι  

 Χιτώνια  

 Κουζινέτα εκκεντροφόρου  

 Οδηγοί βαλβίδων  

 Έδρες βαλβίδων  

 Φλάντζες, τσιμούχες  

 Ελατήρια 

 Αντλία πετρελαίου 

 Αντλία νερού 

 Ακροφύσια ψεκασμού 

 Υπερσυμπιεστής 

 Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ 

 

2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

 Φουρκέτες  

 Συγχρονιζέ  

 Ρουλεμάν  

 Γρανάζια  

 Φλάντζες, τσιμούχες  

 Πρωτεύων άξονας κομπλέ  

 Δευτερεύων άξονας κομπλέ  

 Σταυροί ταχυτήτων  

 Σταθερά ταχυτήτων κλπ 

 

3. Συμπλέκτης  

 Άνω τρόμπα συμπλέκτη 

 Κάτω τρόμπα συμπλέκτη 

 Σετ δίσκου πλατώ-ρουλεμάν  

 Ζεύγη φερμουίτ  

 Δίσκος  

 Πλατώ  

 Φυσούνα κλπ 

 

4. Σύστημα αναρτήσεων  (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 

 αμορτισέρ  

 σούστες  

 µπρακέτα  

 σινεµπλόκ  

 κόντρες κλπ.  

 

5. Σύστημα πέδησης 

 Υλικά δικτύου αέρος  
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 Κεντρική βαλβίδα  

 Φυσούνες τροχών  

 Ρεγουλατόροι φρένων  

 Ταµπούρα  

 Σιαγώνες φερµουίτ  

 ρουλεµάν τροχών - µουαγιέ  

 τσιµούχες – δαχτυλίδια κλπ. 

 

6. Εμπρόσθιο σύστημα 

 ακραξώνιο  

 πείρος ακραξωνίου  

 ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων  

 ρουλεµάν µουαγιέ  

 τσιµούχες µουαγιέ  

 ροδέλες  

 ροδέλες µεταλλικές  

 γλύστρες - κουζινέτα  

 τάπες πειροδακτυλίων  

 γρασσαδοράκια  

 Ακρόµπαρα µικρής - µεγάλης µπάρας  

 Μηχανισµός διεύθυνσης  

 Υδραυλική αντλία τιμονιού  

 Μαρκούτσι πιέσεως κλπ 

 

7. Αεροσυμπιεστής 

 στρόφαλος  

 ρουλεµάν  

 ελατήρια κόφλερ , σετ  

 δακτυλίδια  

 µπιέλες  

 σετ ελατήρια  

 σετ φλάντζες  

 σκάστρα κόφλερ  

 σετ φλάντζες κόφλερ  

 σετ ελατήρια κόφλερ  

 βαλβίδα κόφλερ  

 χιτώνιο κόφλερ  

 φίλτρα κλπ 

 

8. Διαφορικό  

 Πηνίο κορώνα ρουλεμάν  

 Μειωτήρες - ημιαξονίων  

 Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 

 

9. Μίζα 
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10. Δυναμό  

11. Καμπίνα 

 Αμορτισέρ κουβουκλίου  

 Μπουκάλα ανύψωσης  

 Αντλία ανύψωσης  

 Ταπετσαρία (οροφής, θυρών και πίσω μέρους καμπίνας)  

 Πατώμα καμπίνας  

 Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί  

 Καθίσματα αέρος  

 Αφρολέξ , τελάρα, ελατήρια και ταπετσαρία κατά περίπτωση  

 Μηχανισμοί βάσης καθίσματος  

 Εμπρόσθιοι υαλοπίνακες  

 Λοιποί υαλοπίνακες  

 Αρθρώσεις θυρών.  

 Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων  

 Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών  

 Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. 

 

Β. Υπερκατασκευές 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μετά από αυτοψία να ενημερωθούν για την ποικιλία των 

υπερκατασκευών των μηχανημάτων και των οχημάτων από το αντίστοιχο γραφείο κίνησης των Οχημάτων 

και μηχανημάτων του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Γ. Αναλώσιμα 

Τα αναλώσιμα αφορούν όλους τους τύπους του εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων και 

υπερκατασκευών) για όλες τις ομάδες αυτού και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα κατωτέρω είδη : 

 Μπαταρίες  

 Φανάρια 

 Λαμπτήρες 

 Μπουζί 

 Ασφάλειες ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

 Μεταλλικούς σωλήνες πιέσεως (φρένων κλπ) 

 Ελαστικούς σωλήνες πιέσεως (μαρκούτσια) 

 Φίλτρα (ελαίου, αέρος, καυσίμου, κλιματισμού κλπ) 

 Καθρέφτες 

 Πατάκια 

 Καθαριστικά εσωτερικού χώρου 

 

Οι Οικονομικοί Φορείς  για την καλύτερη ενημέρωσή τους, μπορούν να επισκεφθούν και να εξετάσουν τα 

προς επισκευή και συντήρηση οχήματα και μηχανήματα για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και 

τον τύπο των οχημάτων και τις επισκευές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και για να εκτιμήσουν τις εργασίες 

και τα υλικά-ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους σε συνεννόηση 

µε την Αρμόδια Υπηρεσία. 
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Οι Οικονομικοί φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 

βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν οι ίδιοι κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν επί του 

κινητού εξοπλισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου, εφόσον το επιθυμούν. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών και τους μηχανισμούς που 

αυτές φέρουν. 

Τέλος στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ανταλλακτικών (πχ τεχνική περιγραφή, prospectus, τυχόν 

εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις δοκιμών, ποιότητας, καταλληλότητας κλπ). 

   

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  07/02/2020 

Ο Προϊστάμενος  
Περιφερειακού Τμήματος  
Διοικητικής Υποστήριξης – 

Προγραμματισμού  
και κίνησης οχημάτων - 

μηχανημάτων 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  

Α’ Βαθμού 
 
 
 

Αικατερίνη Γεμίδου 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Δ’ Βαθμού 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  07/02/2020 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Διοίκησης και Επίβλεψης Τεχνικών 
Έργων – Τεχνικών Μελετών Προμηθειών 

και Υπηρεσιών 
 

 
Ιωάννης Σαββίδης 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών 
Α’ Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 07/02/2020  

Η Προϊσταμένη Περιφερειακής 
Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

 
Αλεξάνδρα Τάτση 

 Δρ. Χημικός Μηχανικός 
Α’ Βαθμού 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Χρηματοδότηση:  

Ίδιοι Πόροι 

Εκτιμώμενη αξία συμφωνίας-πλαίσιο σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 4ετή διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαισίου για 

τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) της μελέτης 

ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ #4.118.640,00# (προ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των Ευρώ #5.107.113,60# 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του 

συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη των 

ακόλουθων στοιχείων. 

 

Για την εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-

μηχανημάτων και υπερκατασκευών ανά τμήμα ελήφθησαν υπ' όψιν, με βάση την εμπειρία που έχουμε 

αποκτήσει, οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος ανά ημέρα, η ηλικία και το ιστορικό 

του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που πιθανόν θα προκύψουν με την 

συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως απαιτούνται με την συμπλήρωση 

ωρών εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την χρήση κλπ. 

 

Επίσης από την εμπειρία των προηγούμενων ετών διαπιστώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο της 

δαπάνης των απαιτούμενων ανταλλακτικών είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής δαπάνης της 

μελέτης και ως εκ τούτου η σύμβαση νοείται ως σύμβαση υπηρεσιών. 

 

Η παροχή των υπηρεσιών της μελέτης αφορά την συντήρηση και επισκευή του κινητού εξοπλισμού του 

Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν, θα 

περιλαμβάνουν τους τεχνικούς ελέγχους ( έκτακτοι, συμπληρωματικοί και έλεγχοι προ ΚΤΕΟ), επισκευής 

βλαβών (από φθορές κ.λπ.) καθώς και όλα τα αναγκαία ανταλλακτικά και αναλώσιμα. 

Διευκρινίζεται ότι στο αντικείμενο και τον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης δεν περιλαμβάνονται: 

1. Η δαπάνη για την ασφάλιση του στόλου. 

2. Η δαπάνη για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων του στόλου από Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), καθώς και για την έκδοση των καρτών καυσαερίων των οχημάτων αυτών, οι 

οποίες διενεργούνται μέσω συμβάσεων που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. 

3. Η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών, καθώς και οι επισκευές αυτών, οι οποίες 

διενεργούνται μέσω συμβάσεων που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. 

4. Η δαπάνη για την προμήθεια ελαίων, λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρα, οι οποίες 

διενεργούνται μέσω συμβάσεων που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. Η Υπηρεσία μέσω της αποθήκης της θα δίνει τα εν λόγω αναλώσιμα 

στον ανάδοχο ώστε να τα χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση όμως που κάποιο από τα παραπάνω είδη (έλαιο, 

λιπαντικό, είδος προστασίας κινητήρα) δεν περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ 

Αναθέτουσας και προμηθευτή, η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να τα ζητήσει από τον Ανάδοχο της 

Συμφωνίας πλαίσιο. 
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5. Η δαπάνη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των ψηφιακών και αναλογικών 

ταχογράφων των οχημάτων, ο οποίος διενεργείται μέσω σύμβασης που συνάπτει ο Περιφερειακός 

Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία. 

6. Η δαπάνη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας των μηχανισμών ανύψωσης των 

οχημάτων που φέρουν τέτοιους μηχανισμούς, ο οποίος διενεργείται μέσω σύμβασης που  συνάπτει ο 

Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με χωριστή διαδικασία.   

7. Η δαπάνη για την μεταφορά των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, η οποία διενεργείται μέσω 

σύμβασης που συνάπτει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με χωριστή 

διαδικασία.  Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (πχ σε μια περίπτωση 

ακινητοποίησης οχήματος), ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τη μεταφορά του οχήματος προς το 

συνεργείο του, με δικές του δαπάνες. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται στα κάτωθι 

δεκατέσσερα (14) επιμέρους τμήματα, με τα αναγραφόμενα ποσά (ανά τμήμα) και τη συνολική δαπάνη 

για όλη την διάρκεια της τετραετίας ως εξής : 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΤΙΤΛΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ/ΕΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

24% (€) 

 ΦΠΑ 
24% (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ/ΕΤΟΣ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑ 
ΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 24% (€) 

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 1ο  

50530000-9  
Δεν είναι 

καθορισμένη 
12.000,00   2.880,00   14.880,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 1ο  

34913000-0 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
11.800,00   2.832,00   14.632,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1: 23.800,00 5.712,00 29.512,00 

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 2ο  

50530000-9  
Δεν είναι 

καθορισμένη 
29.200,00   7.008,00   36.208,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 2ο   

34913000-0 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
29.000,00   6.960,00   35.960,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2: 58.200,00 13.968,00 72.168,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) 
 Τμήμα 3ο 

50530000-9  
Δεν είναι 

καθορισμένη 
18.000,00   4.320,00   22.320,00   
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Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 3ο   

34913000-0 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
17.800,00   4.272,00   22.072,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3: 35.800,00 8.592,00 44.392,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 4ο 

50530000-9  
Δεν είναι 

καθορισμένη 
44.200,00   10.608,00 54.808,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 4ο   

34913000-0 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
44.000,00   10.560,00 54.560,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4: 88.200,00 21.168,00 109.368,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) 
 Τμήμα 5ο 

50530000-9   
Δεν είναι 

καθορισμένη 
18.000,00   4.320,00 22.320,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 5ο 

34913000-0 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
17.800,00   4.272,00 22.072,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5: 35.800,00 8.592,00 44.392,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) 
 Τμήμα 6ο 

50530000-9  
Δεν είναι 

καθορισμένη 
140.200,00   33.648,00 173.848,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 6ο   

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
140.110,00   33.626,40 173.736,40   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6: 280.310,00 67.274,40 347.584,40   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 7ο 

50112000-3 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
25.000,00   6.000,00 31.000,00   50113000-0  

50114000-7 

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 7ο   

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
24.500,00   5.880,00 30.380,00   
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ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7: 49.500,00 11.880,00 61.380,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 8ο 

50114000-7 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
50.000,00   12.000,00 62.000,00   

50113000-0  

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 8ο   

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
49.300,00   11.832,00 61.132,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8: 99.300,00 23.832,00 123.132,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 9ο 

 
50114000-7 

 
Δεν είναι 

καθορισμένη 

 
42.000,00   

 
10.080,00 

 
52.080,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 9ο   

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
41.850,00   10.044,00 51.894,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9: 83.850,00 20.124,00 103.974,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 10ο 

50114000-7 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
27.000,00   6.480,00 33.480,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 10ο   

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
24.000,00   5.760,00 29.760,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10: 51.000,00 12.240,00 63.240,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 11ο 

50114000-7 

Δεν είναι 
καθορισμένη 

33.000,00   7.920,00 40.920,00   
50113000-0 

  

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 11ο  

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
30.000,00   7.200,00 37.200,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11: 63.000,00 15.120,00 78.120,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 12ο 

50116000-1 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
51.000,00   12.240,00 63.240,00   
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Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 12ο   

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
45.000,00   10.800,00 55.800,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12: 96.000,00 23.040,00 119.040,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου)  
Τμήμα 13ο 

50116000-1 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
12.000,00   2.880,00 14.880,00   

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 13ο   

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
11.900,00   2.856,00 14.756,00   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13: 23.900,00 5.736,00 29.636,00   

Συντήρηση και επισκευή του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) 
 Τμήμα 14ο 

50116000-1 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
22.000,00   5.280,00 27.280,00 

Προμήθεια ανταλλακτικών του 
κινητού εξοπλισμού  (οχημάτων 
και μηχανημάτων έργου) του 
Περιφερειακού Συνδέσμου 
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Τμήμα 14ο  

34913000 
Δεν είναι 

καθορισμένη 
19.000,00   4.560,00 23.560,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14: 41.000,00 9.840,00 50.840,00   

  

ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 1.029.660,00 247.118,40 1.276.778,40   

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24% (€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 24% (€) 

ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ                         
ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ: 

4.118.640,00 988.473,60 5.107.113,60   
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Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς 

στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την Αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα 

προσδιορίζεται βάσει των Δελτίων/Εντολών Τεχνικών Ελέγχων και Επιθεώρησης Οχημάτων (Δ.Τ.Ε.) και 

σύμφωνα με την διαδικασία η οποία περιγράφεται αναλυτικά ΜΕΡΟΣ Α της παρούσης μελέτης. 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από τον Περιφερειακό 

Σύνδεσμο για το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά τμήμα-

κατηγορία έως την λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν τον Περιφερειακό Σύνδεσμο σε κατώτερα όρια.  

 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και 

επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το 

σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο. 

 

Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας 

προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ. έτος για την κάλυψη 

τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και για τον λόγο 

αυτό ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών ανά έτος είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. 

 

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

στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται 

ρητώς, είτε στην εντολή, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους Οικονομικούς Φορείς που 

έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο. 

 

Οι κυριότερες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν καθώς και οι ώρες που απαιτούνται ανά είδος 

επισκευής δίδονται ενδεικτικά, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία - ομάδα, στο Παράρτημα III της 

παρούσας. Οι προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες-ομάδες επισκευών και οι επιμέρους ενδεικτικές 

εργασίες δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο 

πίνακας περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους κάθε 

εργασίας, προ ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών. 

Το κόστος εκτέλεσης κάθε συγκεκριμένης εργασίας (ως τιμή μελέτης ή ως τιμή προσφοράς αντίστοιχα) 

αποδίδεται από το γινόμενο των απαιτούμενων εργατοωρών (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα III της 

παρούσας) επί την τιμή εργατοώρας της παρούσας αντίστοιχα. 

Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα III της παρούσας αλλά μπορεί να 

προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει 

προσφέρει ο ανάδοχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες. 

 

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του (Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1065380 ΕΞ 15.4.2013) 

έχει διευκρινίσει τη διάκριση υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στον Κ.Φ.Α.Σ. από την πώληση αγαθών και 

από την παροχή υπηρεσιών. Η διάκριση βασίζεται στο είδος των υλικών και της παροχής υπηρεσιών πχ 

επισκευής και κατά πόσο αυτά είναι στενά συνυφασμένα με την επισκευή καθώς και με το ποσοστό που 

καταλαμβάνουν στη συνολική πληρωμή. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στην περίπτωση που η χρήση 

των υλικών είναι στενά συνδεδεμένη και απαραίτητη για την επισκευή θεωρείται παροχή υπηρεσίας, ενώ 

στην περίπτωση κατά την οποία προέχει η πώληση των αγαθών τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως 

μικτή δραστηριότητα δηλαδή παροχή υπηρεσίας και εμπορία αγαθών. 

Αναλόγως με τα προαναφερόμενα, εκδίδονται και τα φορολογικά στοιχεία, δηλαδή: 
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α) όταν η πράξη χαρακτηρίζεται αμιγώς ως παροχή υπηρεσίες εκδίδονται αποδείξεις λιανικών 

συναλλαγών (προς ιδιώτες) ή τιμολόγια (προς επιχειρήσεις) για την παροχή υπηρεσίας. 

β) όταν η πράξη χαρακτηρίζεται ως μικτή δραστηριότητα (πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσίας), 

εκδίδονται είτε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (προς ιδιώτες) ή τιμολόγια (προς επιχειρήσεις) 

ξεχωριστά για την παροχή υπηρεσίας και την πώληση αγαθών είτε, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, 

εκδίδονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (προς ιδιώτες) ή τιμολόγια (προς υπόχρεους απεικόνισης 

συναλλαγών) στα οποία αναγράφονται, στο ίδιο στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο), διακριτά η παροχή 

υπηρεσίας και διακριτά η πώληση αγαθών. Στην περίπτωση αυτή ο παρακρατούμενος φόρος και οι λοιπές 

κρατήσεις θα υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. 

 

Συνεπώς, στις τιμές επισκευών θα περιλαμβάνονται και τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. Τα 

υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 

του κάθε οχήματος - μηχανήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 

1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής ή μεταχειρισμένα). Ο 

ανάδοχος μετά την πιστοποίηση της επισκευής θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 

 

Το συνολικό κόστος που ανέρχεται στα 5.107.113,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ετών 2019, 2020, 

2021, 2022 και 2023, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα : 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΤΜΗΜΑ/ Κ.Α. 
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

2019 (€) 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

2020(€) 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ 
2021 (€) 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ 
2022 (€) 

Π/Υ ΕΤΟΥΣ 

2023 (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΤΜΗΜΑ 1Ο 

20.6264.011  
 29.512,00 29.512,00 29.512,00 29.512,00 118.048,00 

ΤΜΗΜΑ 2Ο 

20.6264.011  
 72.168,00 72.168,00 72.168,00 72.168,00 288.672,00 

ΤΜΗΜΑ 3Ο 

20.6264.011  
 44.392,00 44.392,00 44.392,00 44.392,00 177.568,00 

ΤΜΗΜΑ 4Ο 

20.6264.011  
 109.368,00 109.368,00 109.368,00 109.368,00 437.472,00 

ΤΜΗΜΑ 5Ο 

20.6264.011  
 44.392,00 44.392,00 44.392,00 44.392,00 177.568,00 

ΤΜΗΜΑ 6Ο 

20.6264.011  1.000,00 346.584,40 347.584,40 347.584,40 347.584,40 1.390.337,60 

ΤΜΗΜΑ 7Ο 

20.6263.008  
 61.380,00 61.380,00 61.380,00 61.380,00 245.520,00 

ΤΜΗΜΑ 8Ο 

20.6263.008  
 123.132,00 123.132,00 123.132,00 123.132,00 492.528,00 

ΤΜΗΜΑ 9Ο 

20.6263.008  
 103.974,00 103.974,00 103.974,00 103.974,00 415.896,00 

ΤΜΗΜΑ 10Ο 

20.6263.008  
 63.240,00 63.240,00 63.240,00 63.240,00 252.960,00 

ΤΜΗΜΑ 11Ο 

20.6263.008  
 78.120,00 78.120,00 78.120,00 78.120,00 312.480,00 
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ΤΜΗΜΑ 12Ο 

20.6263.008  
 119.040,00 119.040,00 119.040,00 119.040,00 476.160,00 

ΤΜΗΜΑ 13Ο 

20.6264.011  
 29.636,00 29.636,00 29.636,00 29.636,00 118.544,00 

ΤΜΗΜΑ 14Ο 

20.6263.008  
 50.840,00 50.840,00 50.840,00 50.840,00 203.360,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
20.6263.008  

0,00 599.726,00 599.726,00 599.726,00 599.726,00 2.398.904,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
20.6264.011  

1.000,00 676.052,40 677.052,40 677.052,40 677.052,40 2.708.209,60 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) : 

1.000,00 1.275.778,40 1.276.778,40 1.276.778,40 1.276.778,40 5.107.113,60 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη   07/02/2020 

Ο Προϊστάμενος  
Περιφερειακού Τμήματος  
Διοικητικής Υποστήριξης – 

Προγραμματισμού  
και κίνησης οχημάτων - 

μηχανημάτων 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 
 
 

Αικατερίνη Γεμίδου 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Δ’ Βαθμού 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  07/02/2020 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Διοίκησης και Επίβλεψης Τεχνικών 
Έργων – Τεχνικών Μελετών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών 

 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 07/02/2020  

Η Προϊσταμένη Περιφερειακής 
Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 
Αλεξάνδρα Τάτση 

 Δρ. Χημικός Μηχανικός 
Α’ Βαθμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 
ΑΡΘΡΟ 1o  

Αντικείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων 

      Η παρούσα συγγραφή αφορά στις υπηρεσίες τόσο τακτικής συντήρησης όσο και αποκατάστασης 

κάθε είδους βλάβης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) που θα παρουσιάσουν 

τα οχήματα, μηχανήματα έργου, υπερκατασκευές κλπ σε ετήσια βάση και σε βάθος 4ετίας του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Σύμβαση 

Μετά την επέλευση των εννόμων 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. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της και θα έχει χρονική διάρκεια τέσσερα (4) έτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 

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

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

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

συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται μετά από ενημέρωση της 

αναθέτουσας αρχής από τον συμβαλλόμενο στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές 

συμβάσεις που σύναψε με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ' αυτό το χρονικό διάστημα. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι/ πρέπει να καλύπτει τη 

διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο η οποία είναι σαρανταοκτώ (48) μήνες . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 

συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 20.000,00 

ευρώ ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης για το διάστημα που θα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Οι εγγυητικές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά 

την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 

120 του Ν. 4512/18και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2019). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Εγγύηση ανταλλακτικών - εργασιών 

Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση, με την οποία θα 

πρέπει να εγγυώνται ότι η κατ' ελάχιστον προσφερόμενη εγγύηση των χρησιμοποιούμενων 

ανταλλακτικών και των παρεχόμενων επισκευαστικών εργασιών θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον ένα (1) 

έτος (εφόσον προκύπτει ότι η πρόωρη φθορά ή υποβάθμιση της λειτουργίας δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του φορέα ανάθεσης). Η ανωτέρω εγγύηση νοείται, ως η χωρίς χρέωση και άμεση 

αποκατάσταση / επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που είχε αρχικώς επισκευασθεί και 

εμφάνισε εκ νέου αστοχία στη λειτουργία του, είτε εξ' αφορμής του υλικού, είτε εξ' αφορμής της εργασίας 

αυτό καθ' αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόμιμες κυρώσεις. 

 

AΡΘΡΟ 6Ο  
Διαδικασία συντήρησης-επισκευής & αντικατάστασης ανταλλακτικών/τρόπος & χρόνος 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την Επισκευή Βλαβών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου είναι 

η ακόλουθη : 

1. Κατόπιν δήλωσης του οδηγού για τη διαπίστωση της βλάβης, το αρμόδιο γραφείο κινήσεως της 

Υπηρεσίας με το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό εκδίδει «Δελτίο/Εντολή Τεχνικής 

Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» (Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ1 υπηρεσίας) στο οποίο θα αναγράφεται 

περιληπτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής και, αν είναι δυνατόν, οι αναγκαίες εργασίες και 

τα πιθανά ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. Στο δελτίο θα αναφέρεται η βεβαίωση αδυναμίας 

εκτέλεσης της επισκευής από το συνεργείο της υπηρεσίας. Με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται ο 

ανάδοχος είτε τηλεομοιοτυπικά (fax) είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς επί πλέον κόστος, εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την 

παραλαβή του «ΔΕΛΤΙΟΥ/ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%9e%c2%bd-436416-%ce%9f%e2%80%a0%ce%9e%c2%b5%ce%9e%ce%8a-1605-02-2016-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%c2%b5%ce%9f%c2%8d%ce%9f%e2%80%a1%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%9a-%ce%9e%c2%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%9e%c2%ac%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%88%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f-72-%ce%9e%c2%b5%ce%9e%c2%b3%ce%9e%c2%b3%ce%9f%e2%80%a6%ce%9e%c2%ae%ce%9f%c6%92%ce%9e%c2%b5%ce%9e%ce%89%ce%9f%e2%80%9a/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%9e%c2%ac%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%88%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f-120-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f%ce%9e%e2%80%95%ce%9e%c2%b7%ce%9f%c6%92%ce%9e%c2%b7-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%a6-%ce%9e%c2%bd-44122016-%ce%9e%c2%b1-147-3/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%9e%c2%ac%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%88%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f-120-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f%ce%9e%e2%80%95%ce%9e%c2%b7%ce%9f%c6%92%ce%9e%c2%b7-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%a6-%ce%9e%c2%bd-44122016-%ce%9e%c2%b1-147-3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%9e%c2%ac%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%88%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f-15-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9f%c2%81%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%82%ac%ce%9e%ce%8f%ce%9e%e2%80%95%ce%9e%c2%b7%ce%9f%c6%92%ce%9e%c2%b7-%ce%9f%e2%80%9e%ce%9e%ce%8f%ce%9f%e2%80%a6-%ce%9e%c2%bd-44122016-%ce%9e%c2%b1147/
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Υπηρεσίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον 

εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και 

ανταλλακτικών. Στη συνέχεια υποχρεούται να εκδώσει αναλυτικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές 

εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται με τις αντίστοιχες ώρες, καθώς και όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λπ. με τους κωδικούς και τον κατασκευαστή τους που θα 

χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες, συντάσσοντας την προσφορά του, με βάση τα 

προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης εργασιών και ανταλλακτικών (κατ’ελάχιστο). Το Δελτίο αυτό με 

την αντίστοιχη προσφορά διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για έλεγχο από την επιτροπή για τη 

συντήρηση και επισκευή οχημάτων και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών βάσει 

της οικ.3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, είτε 

τηλεομοιοτυπικά (fax) είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). 

3. Το δελτίο αυτό με την αντίστοιχη προσφορά, θα παραδίδεται στην επιτροπή για τη συντήρηση και 

επισκευή οχημάτων και την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών βάσει της 

οικ.3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως ως ισχύει. Η 

επιτροπή ελέγχει την έκθεση που περιλαμβάνει τις εργασίες και τα ανταλλακτικά και μετά από 

έρευνα αγοράς μπορεί να διαβουλευθεί με τον ανάδοχο ως προς την κοστολόγηση των εργασιών 

και των ανταλλακτικών προς όφελος του Περιφερειακού Συνδέσμου. Ο ανάδοχος σε κάθε 

περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την 

κοστολόγηση της επισκευής (εργασίες, εργατοώρες, ανταλλακτικά) και τον προσφερόμενο χρόνο 

της επισκευής. Μετά τον απαιτούμενο έλεγχο η επιτροπή αναθέτει (ΕΝΤΥΠΟ Δ2 υπηρεσίας) στον 

ανάδοχο την επισκευή του οχήματος/μηχανήματος έργου και συντάσσει την εκτελεστική σύμβαση 

στην οποία θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το είδος, η ποσότητα και το τίμημα των εργασιών, ο 

τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κλπ, η οποία θα υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη (Περιφερειακός Σύνδεσμος και ανάδοχος), θα πρωτοκολλείται και θα 

αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Σημειώνεται ότι η επί μέρους εκτελεστική σύμβαση μπορεί να γίνεται είτε 

ανά όχημα/μηχάνημα έργου είτε για περισσότερα του ενός οχήματα/μηχανήματα έργου του ίδιου 

τμήματος που έχει αναλάβει ο ανάδοχος. Προβλέπεται επίσης, η σύναψη εκτελεστικής σύμβασης 

και στην περίπτωση που οι εργασίες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών 

εργασιών και τιμολογούνται με βάση το κόστος εργατοώρας και τις απαιτούμενες εργατοώρες της 

επισκευής. 

4. Σε περίπτωση που η προσφορά του αναδόχου για την αποκατάσταση της βλάβης μετά από έρευνα 

αγοράς από την επιτροπή για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και την προμήθεια των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών βάσει της οικ.3373/390/20.03.1975 απόφασης του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως κριθεί ως ασύμφορη ή υπερβολική, η αναθέτουσα αρχή έχει τη 

δυνατότητα να αποστείλει το «Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» 

(Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ1 υπηρεσίας) στον οικονομικό φορέα με την επόμενη (2η) καλύτερη οικονομική 

προσφορά για το συγκεκριμένο τμήμα του διαγωνισμού και να του ζητήσει να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για την τεχνική επιθεώρηση του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και 

τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια 

αυτός να εκδώσει αναλυτικό Δ.Τ.Ε. με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του 

αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται με τις 

αντίστοιχες ώρες, καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν με τις 

αντίστοιχες δαπάνες συντάσσοντας την προσφορά του. Στην περίπτωση δε που η προσφερόμενη 

τιμή του είναι χαμηλότερη να αναθέσει σε αυτόν την εκτελεστική σύμβαση. Το ίδιο μπορεί να γίνει 
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και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως η 

καλύτερη με βάση το κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο δεν θεωρηθεί 

κατάλληλος για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης (πχ χρόνος επισκευής και παράδοσης 

μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο χρόνο όπως αυτός ορίζεται από τη Συμφωνία - Πλαίσιο και 

την Αναθέτουσα Αρχή).  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα, να αντικαταστήσει εξαρτήματα κ.λπ. με χρήση 

καινούργιων ανταλλακτικών εντός των επόμενων επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση της 

σύμβασης (ο μέγιστος χρόνος παράδοσης θα πρέπει να έχει καθοριστεί με υπεύθυνη δήλωση κατά 

την κατάθεση των δικαιολογητικών με την προσφορά του διαγωνιζόμενου ότι δεν θα υπερβαίνει 

τις επτά  (7) εργάσιμες ημέρες).  Ο ανάδοχος ανάλογα με την πολυπλοκότητα της επισκευής, την 

διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, την ανάγκη μεταφοράς του οχήματος σε συνεργείο που 

βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση και άλλους λόγους, με την Έκθεση διάγνωσης βλάβης (ή με άλλη 

αίτησή του) μπορεί να ζητήσει μεγαλύτερο χρόνο για την ολοκλήρωση της επισκευής. Η επιτροπή 

της Υ.Α. 3373/390/20.3.75 εξετάζει και αξιολογεί το χρόνο που αιτείται ο Ανάδοχος και μπορεί να 

διαμορφώνει τον χρόνο ολοκλήρωσης της επισκευής ανάλογα με την κρίση της. Ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της επισκευής, θα αναγράφεται στο έγγραφο ανάθεσης της επιτροπής της Υ.Α. 

3373/390/20.3.75, και θα αποτελεί τον χρόνο διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης.  

6. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει το σχετικό 

«Δελτίο/Εντολή Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» (Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ3 υπηρεσίας), 

με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενόμενης συντηρήσεως, με 

καταγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν καθώς και των ανταλλακτικών που 

χρησιμοποιήθηκαν, αναγράφοντας τη συνολική δαπάνη επισκευής ή συντηρήσεως και την 

προσφερόμενη έκπτωση στην οποία θα περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα τυχόν ανταλλακτικά 

που χρησιμοποιήθηκαν και η προσφερόμενη έκπτωση γι’αυτά. 

7. Στην συνέχεια, οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που αποτυπώνονται στο «Δελτίο/Εντολή Τεχνικής 

Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» (Δ.Τ.Ε. - ΕΝΤΥΠΟ Δ3 υπηρεσίας)  και στο σχετικό τιμολόγιο 

παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής των εργασιών και προμηθειών 

συντήρησης/επισκευής οχημάτων και θα εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση παραλαβής ώστε να 

παραληφθεί το όχημα προς χρήση από το Γραφείο Κίνησης. 

8. Στην περίπτωση που οι εργασίες επισκευής είναι απλές χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές 

γνώσεις (πχ Α’βάθμια προληπτική συντήρηση κλπ) και μπορούν να εκτελεστούν είτε όλες είτε 

μέρος αυτών από το τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στο φορέα, η διαδικασία συντήρησης-

επισκευής & αντικατάστασης ανταλλακτικών που αναφέρεται ανωτέρω θα αφορά μόνο στις 

εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν από το προσωπικό του φορέα και στα απαραίτητα 

ανταλλακτικά. Έτσι πχ είναι δυνατόν μια εκτελεστική σύμβαση, ανάλογα με την περίπτωση, να 

περιλαμβάνει μόνο τα απαραίτητα ανταλλακτικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί 

για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας καθώς και σε ψηφιακή και επεξεργάσιμη 

μορφή κατάλογο με τα χρησιμοποιούντα ανταλλακτικά, τα οποία θα είναι θα παραδοθούν στην υπηρεσία. 

Ρητή υποχρέωση είναι επίσης  η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς αποθέματος 

ανταλλακτικών έτσι ώστε όλες οι απαιτούμενες εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς καμία 

καθυστέρηση ή έλλειψη. 
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Στο αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει 

εγκαίρως, έγγραφες επισημάνσεις στην Αρμόδια Υπηρεσία για τυχόν έκτακτες παρεμβάσεις που 

απαιτούνται. Σε περίπτωση αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήματος ενημερώνει 

και προγραμματίζει τον χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης. 

Η εκτέλεση όλων των ζητούμενων εργασιών θα γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του 

αναδόχου. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει και να 

τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με όλα τα οχήματα που επισκευάζει - συντηρεί και στο οποίο 

να καταγράφονται (με κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος τους) όλες οι επισκευές και όλα τα 

χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά-υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. Το αρχείο αυτό θα είναι 

διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Υπηρεσία η οποία θα έχει τη δυνατότητα αντιγραφής και 

επεξεργασίας των δεδομένων. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν 

θα καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που επισκευάζεται, θα 

ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας και η αξία τους θα προστίθεται στην τιμή της 

εκτέλεσης της σχετικής εργασίας επισκευής ή συντήρησης. 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέμβαση οδικής βοήθειας ή περισυλλογής 

ακινητοποιημένου οχήματος η Αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο τόσο την τεχνική 

του υποστήριξη όσο και την μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος χωρίς καμιά προσαύξηση του 

συμβατικού οικονομικού αντικειμένου (με δική του ευθύνη και έξοδα). 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των 

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

απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς 

επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής και Υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να παραδίδει τα αντικατασταθέντα μεταχειρισμένα 

ανταλλακτικά μετά την ολοκλήρωση της επισκευής στην υπηρεσία προκειμένου να εκποιηθούν. 

Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις 

συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, 

ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε 

φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε πρόσωπα 

ή πράγματα του Περιφερειακού Συνδέσμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί 

υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις ανατιθέμενες 

εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  

Παράδοση - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στην Αρμόδια 

Υπηρεσία, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε βάρος. Τα 

χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 
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Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Περιφερειακού Συνδέσμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά 

ανάγκες, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της 

συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική εξέταση αυτών για 

την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

αφορά: 

α) την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των 

οχημάτων (σύμφωνα προς το «ΕΝΤΥΠΟ Δ2 υπηρεσίας» εκδιδόμενο από την επιτροπή της Αρμόδιας 

Υπηρεσίας και τη σχετική «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ»), 

 β) την διαπίστωση της πλήρους και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή του 

οχήματος σε πλήρη λειτουργία, 

γ) την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθώς και τα είδη των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν για την επιδιόρθωση της 

βλάβης. 

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

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

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

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

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

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

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

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

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Διαφορετικά, εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή ότι η ποιότητα των 

ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα 

κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, εντός ορισθείσας προθεσμίας. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση 

ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και 

δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος μπορεί να αγοράσει τα 

καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό 

μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο με κράτηση από τον λογαριασμό της 

πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον 

προσφορότερο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  

Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας - Αντικατάσταση συμβατικών υλικών 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν οφείλεται 

σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς 

αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή 

βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η 

ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε 

ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν 

ενεργήσει εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συμβατικών υλικών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της 

τοποθέτησης του εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις 

παραλαβής, και θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Καθ' όλον τον χρόνο της 

εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη 

παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, 

η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν 

επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Περιφερειακού Συνδέσμου, να επανορθώνει το συντομότερο 

δυνατό (το χρονικό διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα 

εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της Υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή 

κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε 

φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη 

που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι 

η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε 

ελαττώματα. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
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στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 

την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ξεχωριστά και σταδιακά  

μετά την υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών Συμβάσεων με λεπτομέρειες που θα καθοριστούν από 

αυτές. 

Γενικότερα θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με 

τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 

Επιπλέον: 

Στην τιμή του κάθε ανταλλακτικού, όπως αναγράφεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών 

κατασκευής, θα εφαρμόζεται η επιμέρους έκπτωση που προσέφερε ο Οικονομικός Φορέας για τα 

ανταλλακτικά με την υποβολή της αρχικής προσφοράς του ή με την υποβολή της προσφοράς του ανά 

βλάβη (που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αρχικά προσφερόμενη 

επιμέρους έκπτωση). 

Οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθούνται και στην κοστολόγηση των τιμών των ανταλλακτικών του 

εμπορίου. 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικού η καταλληλότητα και η τιμή κόστους θα προεγκρίνεται από την 

Επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση οι ανάδοχοι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αποδείξουν τη γνησιότητα ή την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν 

ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν 

συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω 

προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Περιφερειακός Σένδεσμος μπορεί να 

αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το 

ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον ανάδοχο με κράτηση από τον 

λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε 

ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με 

παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη- τεχνογνωσία) από τον αναδόχο. Το συνεργείο (ανάδοχος) που 

θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά και 

στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά 

στοιχεία αυτών (πχ κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών). Ο ανάδοχος μετά την πιστοποίηση της σχετικής 

επισκευής θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο  
Επίλυση διαφορών 

 Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Ουσιώδεις απαιτήσεις  

Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν αναφέρεται 

ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη  07/02/2020 

Ο Προϊστάμενος  
Περιφερειακού Τμήματος  
Διοικητικής Υποστήριξης – 

Προγραμματισμού  
και κίνησης οχημάτων - 

μηχανημάτων 
 
 

Χρήστος Δημόπουλος 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 
 
 

Αικατερίνη Γεμίδου 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Δ’ Βαθμού 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 07/02/2020 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Διοίκησης και Επίβλεψης Τεχνικών 
Έργων – Τεχνικών Μελετών 
Προμηθειών και Υπηρεσιών 

 
 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θεσσαλονίκη 07/02/2020  

Η Προϊσταμένη Περιφερειακής 
Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

 
Αλεξάνδρα Τάτση 

 Δρ. Χημικός Μηχανικός 
Α’ Βαθμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης :  06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 1 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς 
επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(€)για 4έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 1
ο

  

Μικροί φορτωτές 
και εκσκαφείς 

μάρκας BOBCAT, 
ανυψωτικά 

περονοφόρα 
(κλάρκ), μάρκας 
HYSTER, NISSAN 

{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
φόρτωσης 
(κουβάς, 

πηρούνια)} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

12.000,00 *4έτη 
#48.000,00# 

*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

11.800,00 *4έτη 
#47.200,00# 

*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (για 4 έτη): #95.200,00# 
  

  

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-
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μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 

 

Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 2 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ(€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 2
ο

  

Εκσκαφείς και 
φορτωτές μάρκας 

JCB 
{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
φόρτωσης 
(κουβάς)} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

29.200,00 
*4έτη 

#116.800,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

29.000,00 
*4έτη 

#116.000,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (για 4 έτη): #232.800,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
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το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 3 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(€)για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 3
ο

  

Προωθητής -
Συμπυκνωτής 

απορριμμάτων 
μάρκας BOMAG 

{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
φόρτωσης 

(κουβάς, λεπίδα)} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

18.000,00 
*4έτη 

#72.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

17.800,00 
*4έτη 

#71.200,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 (για 4 έτη): #143.200,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  
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Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 4 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(€)για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 4
ο

  

Προωθητές, 
Συμπυκνωτής 

απορριμμάτων, 
φορτωτές, 

εκσκαφέας, 
εργοταξιακό 

φορτηγό,    
μάρκας 

CATERPILLAR 
{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
φόρτωσης 

(κουβάς, λεπίδα)} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

44.200,00 
*4έτη 

#176.800,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

44.000,00 
*4έτη 

#176.000,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 (για 4 έτη): #352.800,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 
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ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 5 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 5
ο

  

Φορτωτές, 
αγροτικά 

μηχανήματα 
(τρακτέρ), μάρκας 

FIAT HITACHI, 
NEW HOLLAND, 
INTERNATIONAL 

{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
φόρτωσης 
(κουβάς)} 

 
Συντήρηση 

και 
επισκευή 

 

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

18.000,00 
*4έτη 

#72.000,00# 
*α. 

 

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

17.800,00 
*4έτη 

#71.200,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (για 4 έτη): #143.200,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  
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Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 6 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 6
ο

  

Προωθητές, 
εκσκαφείς, 

εργοταξιακό 
φορτηγό  μάρκας 

KOMATSU 
{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
φόρτωσης 

(κουβάς, λεπίδα)} 

 
Συντήρηση 

και 
επισκευή  

 

 
Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

 

 
140.200,00 

*4έτη 
#560.800,00# 

 

*α. 
 

  

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

140.100,00 
*4έτη 

#560.400,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (για 4 έτη): #1.121.200,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  
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Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 7 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 7
ο

  

Επιβατικά, 
ημιφορτηγά, 

μικρό 
λεωφορείο 
μεταφοράς 

προσωπικού, 
μάρκας FIAT, 

FORD, 
HONDA, 

ISUZU, KIA, 
MITSUBISHI, 

NISSAN, 
TOYOTA, 
SUZUKI  

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

25.000,00 
*4έτη 

#100.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

24.500,00 
*4έτη 

#98.000,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 (για 4 έτη): #198.000,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 
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μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 

το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 

είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 8 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 8
ο

  

Λεωφορεία 
μεταφοράς 

προσωπικού, 
Φορτηγά, 

Απορριμματοφόρα, 
Βυτιοφόρα, 
Ελκυστήρες 
μεταφοράς 

απορριμμάτων 
μάρκας IVECO 

{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
ανάρτησης} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

50.000,00 
*4έτη 

#200.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

49.300,00 
*4έτη 

#197.200,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 (για 4 έτη): #397.200,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 
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ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

74 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 9 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

 9
ο

  

Λεωφορείο 
μεταφοράς 

προσωπικού, 
Όχημα πολλαπλών 

χρήσεων, 
Φορτηγό 

απορριμματοφόρο 
με γάντζο, μάρκας 

MERCEDES 
{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
ανάρτησης} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

42.000,00 
*4έτη 

#168.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

41.850,00 
*4έτη 

#167.400,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 (για 4 έτη): #335.400,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 
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μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 10 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

  1
0

ο
  

Λεωφορείο 
μεταφοράς 

προσωπικού, 
φορτηγά, 

απορριμματοφόρα, 
βυτιοφόρο,  

μάρκας NISSAN, 
STEYER, VOLVO 

{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
ανάρτησης} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

27.000,00 
*4έτη 

#108.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

24.000,00 
*4έτη 

#96.000,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10 (για 4 έτη): #204.000,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  
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Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 11 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

  1
1

ο
  

Λεωφορείο 
μεταφοράς 

προσωπικού, 
φορτηγά, 

βυτιοφόρα, 
μάρκας DAF, 

SCANIA 
{Περιλαμβάνονται 
όλα τα μέρη τους 

πλην του 
συστήματος 
ανάρτησης} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

33.000,00 
*4έτη 

#132.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

30.000,00 
*4έτη 

#120.000,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 (για 4 έτη): #252.000,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  
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Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

80 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 12 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

  1
2

ο
  

Περιλαμβάνει μόνο 
τις υπερκατασκευές 

{Υπερ/κευή  
Μεταφοράς 

Απορριμματοδέκτη 
τύπου γάντζου, 
Υπερκατασκευή 

Απορριμματοφόρου, 
Υπερκατασκευή 

Μεταφοράς κάδων 
απορριμμάτων, 
Υπερκατασκευή 

Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου, 
Υπερκατασκευή 

Φορτηγού 
ανατρεπόμενου, 
Υπερκατασκευή 

οχήματος 
πολλαπλών 
χρήσεων, 

Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου 

(υδροφόρας), 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

51.000,00 
*4έτη 

#204.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

45.000,00 
*4έτη 

#180.000,00# 
*β.   
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Υπερκατασκευή 
Βυτιοφόρου 

ακαθάρτων υδάτων} 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12 (για 4 έτη) : #384.000,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 13 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(€) για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

  1
3

ο
  

Περιλαμβάνει μόνο 
το σύστημα 

φόρτωσης {Σύστημα 
φόρτωσης (κουβάς) 
εκσκαφέα, Σύστημα 

προώθησης(λεπίδας) 
προωθητή - 
συμπυκνωτή 

απορριμμάτων, 
Σύστημα φόρτωσης 
(κουβάς) Φορτωτή, 

Σύστημα  
προώθησης 

(λεπίδας) Προωθητή 
Γαιών, Σύστημα 

συγκράτησης 
(πηρούνια - λαβίδα) 

Περονοφόρου} 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

12.000,00 
*4έτη 

#48.000,00# 
*α.   

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

11.900,00 
*4έτη 

#47.600,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13 (για 4 έτη): #95.600,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 
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εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8    
54626 Θεσσαλονίκη   
Τηλ.  (2310) 508800 
FAX.(2310) 508787 

 
 
 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
 
Αρ. Μελέτης : 06/2020  
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συμφωνίας-Πλαίσιο:   
4.118.640,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το ΤΜΗΜΑ 14 

Του προμηθευτή ………………………………………….., με έδρα ………………., οδός ……………………, αριθμός …, 
τηλέφωνο ………………………………, φαξ …………………. email………….. 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την: 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως 
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά: 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ (€) 

για 4 έτη 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ (€) ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Τμ
ή

μ
α

  1
4

ο
  

Περιλαμβάνει μόνο 
το σύστημα 
ανάρτησης 
{Σύστημα 

ανάρτησης 
βυτιοφόρου 
μεταφοράς 
αποβλήτων, 

Σύστημα 
ανάρτησης 

βυτιοφόρου 
(υδροφόρας & 

ακαθάρτων 
υδάτων), Σύστημα 

ανάρτησης 
Λεωφορείου 
μεταφοράς 

προσωπικού, 
Σύστημα 

ανάρτησης 
Φορτηγού 

ανατρεπόμενου, 

Συντήρηση 
και 

επισκευή  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

22.000,00 
*4έτη 

#88.000,00# 
*α.   
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Σύστημα 
ανάρτησης 

Φορτηγού μη 
ανατρεπόμενου, 

Σύστημα 
ανάρτησης 

Απορριμματοφόρου 
τράκτορα, Σύστημα 

ανάρτησης 
Απορριμματοφόρου 
πρέσσας, Σύστημα 

ανάρτησης 
Οχήματος 

μεταφοράς με 
γάντζο, Σύστημα 

ανάρτησης  
οχήματος 

Μεταφοράς κάδων 
απορριμμάτων 

(αλυσιδάκι), 
Σύστημα 

ανάρτησης 
Οχήματος 

πολλαπλών 
χρήσεων 

Προμήθεια 
ανταλλα-

κτικών  

Δεν είναι 
καθορι-
σμένη 

19.000,00 
*4έτη 

#76.000,00# 
*β.   

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14 (για 4 έτη): #164.000,00#     

 

*Το ποσοστό έκπτωσης α%, θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 

του συγκεκριμένου Τμήματος όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα οχήματα-

μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτό το τμήμα) όσο και στις τιμές εργατοώρας για όποιες 

εργασίες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεσή τους 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

*Το ποσοστό έκπτωσης β%, θα εφαρμόζεται στους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους τιμοκαταλόγους 

ανταλλακτικών των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων των οχημάτων, 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 
το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας 

(δηλ. βα). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

 
 

Ημερομηνία ……./…../2020 
Ο προσφέρων 

 
Υπογραφή Σφραγίδα 
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