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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία  ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡΥ ΥΧΟΔΕΥΞΡΥ ΦΡΤΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΥΦΕΤΕΩΟ 
ΑΣΡΒΝΘΦΩΟ  (ΦΡΔΥΑ) ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ Φράγκων 6-8 

Σόλθ Θεςςαλονίκθ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 54626 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Μωδικόσ ΟUTS EL522 

Φθλζφωνο +30 2310508800 

Φαξ +30 2310508787 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  promithies@fodsakm.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αλεβιηάτοσ Σαφλοσ – Μαρυπίδου Ευδοκία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.fodsakm.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ρργανιςμόσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,  μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και 
ανικει ςτθν Γενικι Μυβζρνθςθ (Χποτομζασ ΡΦΑ). 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Υφμφωνα με το Σαράρτθμα ΙΙ (Σροκιρυξθ Υφμβαςθσ), Φμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ Μανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296), δ) Σεριβάλλον. 
Στοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 
β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 
γ)       Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Σεριφερειακόσ Υφνδεςμοσ Φορζων 
Διαχείριςθσ Υτερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΥΑ) Μεντρικισ Ξακεδονίασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τουσ  ΜΑ: 

 10.6671.001 «ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΕΝΑΥΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΩΦΤΩΟ ΑΕΤΡΘΑΝΑΞΩΟ ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΩΟ 
ΞΕΥΩΟ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡΧ ΥΧΟΔΕΥΞΡΧ ΦΡΔΥΑ Μ.Ξ.» 

 20.6671.001 «ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΕΝΑΥΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΩΦΤΩΟ ΑΕΤΡΘΑΝΑΞΩΟ ΞΕΦΑΦΡΤΙΜΩΟ 
ΞΕΥΩΟ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡΧ ΥΧΟΔΕΥΞΡΧ ΦΡΔΥΑ Μ.Ξ.» 

 20.6672.004 «ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ ΕΝΑΥΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΩΦΤΩΟ ΑΕΤΡΘΑΝΑΞΩΟ ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΩΟ 
ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡΧ ΥΧΟΔΕΥΞΡΧ ΦΡΔΥΑ Μ.Ξ.» 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παροφςα διαδικαςία αφορά τθν προμικεια (με τοποκζτθςθ) ελαςτικϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων 
ζργου του Σεριφερειακοφ Υυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Υτερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Υ.Α.) Μεντρικισ 
Ξακεδονίασ. 

mailto:promithies@fodsakm.gr
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Επίςθσ, περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επιςκευισ ελαςτικϊν των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του 
Σεριφερειακοφ Υυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Υτερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Υ.Α.) Μεντρικισ Ξακεδονίασ. 
Ξε τθν εν λόγω προμικεια ελαςτικϊν 564 τεμαχίων, ο Σεριφερειακόσ Υφνδεςμοσ (Φο.Δ.Υ.Α.) Μεντρικισ 
Ξακεδονίασ  κα μπορεί να καλφψει τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου για 
τθν κίνθςι τουσ για χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν, ενϊ παρζχεται και θ δυνατότθτα εφαρμογισ ριτρασ 
προαίρεςθσ για προμικεια (με τοποκζτθςθ) επιπλζον 308 τεμαχίων ελαςτικϊν. 
Φα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 
34350000-5 «Ελαςτικά ελαφράσ και βαρζασ χριςεωσ» 
50116500-6 «Χπθρεςίεσ επιςκευισ, προςαρμογισ και ηυγοςτάκμιςθσ ελαςτικϊν» 

 
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι 3 τμιματα: 
ΦΞΘΞΑ Α  (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), εκτιμϊμενθσ αξίασ 245.290,00€ πλζον Φ.Ρ.Α. 
24% 
ΦΞΘΞΑ Α (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΡΟΑΙΕΣΘ), εκτιμϊμενθσ αξίασ 140.040,00€ 
πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
ΦΞΘΞΑ Β  (ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), εκτιμϊμενθσ αξίασ 19.910,00€ πλζον Φ.Ρ.Α. 
24% 
Σροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι για όλα τα τμιματα τθσ προμικειασ. Θ προςφορά κα αφορά το 
ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε τμιματοσ. Σροςφορά θ οποία κα δίδεται για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ 
ποςότθτασ κάκε τμιματοσ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 405.240,00€ πλζον Φ.Σ.Α., 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 502.497,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ και του Φ.Σ.Α.. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 2 ζτθ. 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ 
ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Φο κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και τισ μετζπειτα τροποποιιςεισ του, 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21γσ 
Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)» *Μζχρι τισ 26/06/2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του  Ν.4465/2017+ 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Χπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

 τθσ με αρ. 57654 (Βϋ1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ) του Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

 Φθσ με αρ. 56902/115 (Βϋ1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίασ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», 

 Φισ διατάξεισ του Ο.3463/2006 (ΦΕΜ Α’ 114/08-06-2006) «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων και 
Μοινοτιτων», πλθν των παραγράφων 1-3, του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.9, τθσ παρ.10 του άρκρου 
209 τθσ παρ.5 του άρκρου 223, του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.2 του άρκρου 257, τθσ παρ.7 του 
άρκρου 265, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 268, 

 Φθν εγκφκλιο 2 με αρικμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΧΣΕΥΔΔΑ ςχετικά με τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του Ο.3463/2006, 

 Φισ διατάξεισ του Ο.3852/2010 (ΦΕΜ 87Α) «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ» πλθν τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παρ.VII του 
άρκρου 172, τθσ παρ.8 του άρκρου 194 και τθσ παρ.5 του άρκρου 196, 

 Φισ διατάξεισ του Ο.4155/2013 (ΦΕΜ120/Α/29-05-2013) «Εκνικό ςφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Υυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» πλθν των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, 

 Φο Ο.4257/Φ.Ε.Μ. Α’ 93/14-4-2014 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Εςωτερικϊν», 

 Φο άρκρο 60 «Ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ ΣΟΣ (ΦΕΜ 68/Βʼ/20.03.2020) 

 Φισ διατάξεισ του Ο.4782/2021 (ΦΕΜ Αϋ 36/9.3.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και 
αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ 
προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ 
υποδομζσ και τθν υγεία». 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Μακϊσ και  

 To υπ. αρικμ. 3798/17-03-2021 (ΑΔΑΞ: 21REQ008297110) πρωτογενζσ αίτθμα του Σεριφερειακοφ 
Υυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Υτερεϊν Αποβλιτων (ΦΡ.Δ.Υ.Α.) Μεντρικισ Ξακεδονίασ. 

 To υπ. αρικμ. 4051/23-03-2021 τεκμθριωμζνο αίτθμα του Σεριφερειακοφ Υυνδζςμου Φορζων 
Διαχείριςθσ Υτερεϊν Αποβλιτων (ΦΡ.Δ.Υ.Α.) Μεντρικισ Ξακεδονίασ, περί τθσ αναγκαιότθτασ για 
τθν «ΕΓΜΤΙΥΘ ΔΑΣΑΟΘΥ ΑΟΑΝΘΨΘΥ ΣΡΝΧΕΦΡΧΥ ΣΡΧ ΑΦΡΤΑ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ (ΞΕ ΦΡΣΡΘΕΦΘΥΘ) ΜΑΙ 
ΕΣΙΥΜΕΧΘ ΕΝΑΥΦΙΜΩΟ, ΦΩΟ ΡΧΘΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΩΟ ΕΤΓΡΧ ΦΡΧ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡΧ 
ΥΧΟΔΕΥΞΡΧ ΦΡΤΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΥΦΕΤΕΩΟ ΑΣΡΒΝΘΦΩΟ (ΦΡ.Δ.Υ.Α.) ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ, 
ΓΙΑ ΦΘΟ ΜΑΝΧΨΘ ΑΟΑΓΜΩΟ ΔΧΡ (2) ΕΦΩΟ. 
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 Φθν 259/4728/05-04-2021 (ΑΔΑΞ: 21REQ008399900) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ του 
Σεριφερειακοφ Υυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Υτερεϊν Αποβλιτων (ΦΡ.Δ.Υ.Α.) Μεντρικισ 
Ξακεδονίασ, με τθν οποία εγκρίκθκε δαπάνθ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ που αφορά 
ΣΤΡΞΘΘΕΙΑ (ΞΕ ΦΡΣΡΘΕΦΘΥΘ) ΜΑΙ ΕΣΙΥΜΕΧΘ ΕΝΑΥΦΙΜΩΟ, ΦΩΟ ΡΧΘΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΞΘΧΑΟΘΞΑΦΩΟ 
ΕΤΓΡΧ ΦΡΧ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΡΧ ΥΧΟΔΕΥΞΡΧ ΦΡΤΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ ΥΦΕΤΕΩΟ ΑΣΡΒΝΘΦΩΟ (ΦΡ.Δ.Υ.Α.) 
ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ, ΓΙΑ ΦΘΟ ΜΑΝΧΨΘ ΑΟΑΓΜΩΟ ΔΧΡ (2) ΕΦΩΟ 

 Φθν απόφαςθ  126/2021 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Σεριφερειακοφ Υυνδζςμου ΦΡΔΥΑ 
Μεντρικισ Ξακεδονίασ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ (Ξελζτθ υπ’ αρικ. 16/2021). 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  07/06/2021 και ϊρα 15.00. 
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , από τθν 07/05/2021 θμζρα Σαραςκευι και ϊρα 15.00  
Αναλυτικά: 
 

Υθμειϊνεται ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν μπορεί, ςφμφωνα με το άρκρο 60 «Ηθτιματα 
δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ ΣΟΣ (ΦΕΚ 68/Βʼ/20.03.2020),  να τροποποιθκεί. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Σροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 06/05/2021 
ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό 
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  
Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΥΘΔΘΥ ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό :  
ΤΜΘΜΑ Α: 123027 
ΤΜΘΜΑ Β: 123030 
Σροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ο. 4412/2016.  
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ).  
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.fodsakm.gr  ςτθν διαδρομι : fodsakm.gr ► site ► ανοιχτι-διακυβζρνθςθ διακθρφξεισ. 
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 
ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΥΦΘ 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ ΦΡΧ 
ΜΘΞΔΥ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 
ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΥΦΘ 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ ΦΡΧ 
ΕΥΘΔΘΥ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΕΟΑΤΠΘΥ 
ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ 
ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 

ΧΣΡΒΡΝΘΥ 
ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

06.05.2021 07.05.2021 
07.05.2021  

και ϊρα 15:00:00 
07.06.2021 

& ϊρα 15:00:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.fodsakm.gr/
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εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,  είναι τα ακόλουκα: 
1. θ με αρ. 2021-060477 Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+ 
3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 

με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δϊδεκα (12) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 
Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  
Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 
Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο 
Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
Σχετικά υποδείγματα δίνονται ςτο παράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
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3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 5.304,00 ευρϊ για το ςφνολο των ομάδων. Φο φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογιηόμενθ 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ κάκε ομάδασ για τθν οποία υποβάλλεται 
προςφορά, δίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:  

ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΡΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 

ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Αϋ ΦΞΘΞΑ 245.290,00€ 4.905,80€ 

Β’  ΦΞΘΞΑ 19.910,00€ 398,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 265.200,00 € 5.304,00 € 

 
Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
2.2.3.1.  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του 
Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
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2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 
τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 
Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 
Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 
Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και   
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 
και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
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2.2.3.3 α) Ματ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.  
β) Ματ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  
2.2.3.5. Ρ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ δεν υφίςταται για τθν παροφςα διαδικαςία. 
2.2.3.6. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  
2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 





14 

 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.9. Ρικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 
 
Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  
Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  
Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.   

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να δθλϊςουν ελάχιςτο μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα 3 
προθγοφμενα ζτθ (2018, 2019, 2020) ίςο με το 50% του προχπολογιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για τθ ςφμβαςθ προμικειασ ελαςτικϊν (Τμιμα Α') και για τθ ςφμβαςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν επιςκευισ ελαςτικϊν (Τμιμα Β') αντίςτοιχα. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν (2018, 2019, 2020), να 
ζχουν εκτελζςει καλϊσ, τουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ προμικειασ ελαςτικϊν (Τμιμα Α') και τουλάχιςτον 3 
ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν επιςκευισ ελαςτικϊν (Τμιμα Β') αντίςτοιχα, ςυνολικοφ ποςοφ 
(ακροιςτικά) μεγαλφτερου ι ίςου με το 100% του προχπολογιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Ρι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

  Σιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ι και νεότερο. 
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  
Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ,  τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  
ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Σαράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Σαραρτιματοσ 1.  
Φο ΕΕΕΥ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 
Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 
Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 
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Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ).  
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά. 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβλι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του.  
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
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ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  αντίγραφο ι απόςπαςμα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον 
ςυντάςςεται, κατά τισ τρείσ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, αλλιϊσ 
διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά τισ τρείσ (3) 
προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ για βάςιμο 
λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν 
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιαδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  
- Ματάςταςθ των κυριοτζρων παρόμοιων ςυμβάςεων, που παραςχζκθκαν τθν τελευταία τριετία από τον 
μεμονωμζνο διαγωνιηόμενο ι ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ, τουλάχιςτον από ζνα μζλοσ τθσ 
διαγωνιηόμενθσ κοινοπραξίασ, με αναφορά ςτο ποςό, τθ χρονικι διάρκεια και τον εργοδότθ (δθμόςιο ι 
ιδιωτικό φορζα), ςυνοδευόμενοσ από αντίγραφα των ςυμβάςεων και πιςτοποιθτικά του εργοδότθ – 
δθμοςίου φορζα, ι βεβαίωςθ του ιδιϊτθ εργοδότθ. Για τυχόν ενεργζσ ςυμβάςεισ που κατά τθν διενζργεια 
του διαγωνιςμοφ είναι ςε ιςχφ και ςε εξζλιξθ γίνεται δεκτι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ζωσ και 31-12-2020. 
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  πιςτοποιθτικό 
ςε ιςχφ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ι και νεϊτερο,  που ζχει εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ εφαρμογι των 
ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Υτισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 
Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.7 Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Σθμείωςθ: Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά 
που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν.4412/16 (ποινικό μθτρϊο), τθν περίπτωςθ γϋ τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 73 (πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ) και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του 
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άρκρου 73 (μθ εκκακάριςθ, μθ πτϊχευςθ κλπ) εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 
(φορολογικι, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του 
ν.4412/2016 (πιςτοποιθτικό επιμελθτθρίου, μθτρϊου), τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Σαράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α. 
56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
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2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ. 
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf].   
Επιςθμαίνεται ότι: Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο 
ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να 
επιςυνάψουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τθσ τεχνικισ και οικονομικισ  
τουσ προςφοράσ παραπζμποντασ ςτο παράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ και ςτα υποδείγματα οικονομικισ 
προςφοράσ (Σαράρτθμα IV τθσ παροφςασ). 
 2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 
Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
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του ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΜ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 
3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του 
Ο.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Το ΕΣΗΔΗΣ προςφζρει τη νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint που αφορά ςτη ςφνταξη και 
διαχείριςη του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ - ESPD). Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, 
πληροφορίεσ και οδηγίεσ θα βρείτε ςτο νζο ςχετικό μενοφ «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικζσ 
υπηρεςίεσ eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» τησ  διαδικτυακήσ πφλησ www.eprocurement.gov.gr. 
Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ ςτο ςυςτθμικό 
διαγωνιςμό που αφορά τθν παροφςα ςφμβαςθ, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Σαράρτθμα ΙΙΙ).  
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.) 
Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΥ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ” του Σαραρτιματοσ  Ι και 
ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Σαράρτθμα. 
 
Α) Για το τμιμα Α (προμικεια και τοποκζτθςθ ελαςτικϊν) 
Υτθν προςφορά τουσ οι ενδιαφερόμενοι, κα πρζπει πρωτίςτωσ να λάβουν υπόψθ τουσ ότι τα 
προςφερόμενα ελαςτικά κα πρζπει να είναι παγκοςμίωσ αναγνωριςμζνου καταςκευαςτι, δθλαδι από 
καταςκευαςτι εγνωςμζνου κφρουσ και αξιοπιςτίασ, με ευρεία κυκλοφορία ςτθν Ελλάδα. 
Επίςθσ, όλα τα ελαςτικά των οχθμάτων (βλ. Σίνακα 1) πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προζρχονται από 
οίκο καταςκευισ «Ρρϊτθσ Τοποκζτθςθσ», ο οποίοσ ιδθ να τροφοδοτεί τουλάχιςτον μία 
αυτοκινθτοβιομθχανία με ελαςτικά του για πρϊτθ τοποκζτθςθ ςτθ γραμμι παραγωγισ των οχθμάτων. Φο 
ανωτζρω κα αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό - βεβαίωςθ πρϊτθσ τοποκζτθςθσ από τθν καταςκευάςτρια 
εταιρεία ελαςτικϊν. Διευκρινίηεται ότι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό-βεβαίωςθ κα αφορά τθν εκάςτοτε 
καταςκευάςτρια (-εσ) εταιρεία(-εσ)  των ελαςτικϊν που προςφζρονται και όχι το κάκε μεμονωμζνο 
ελαςτικό τθσ προςφοράσ. 
 

i. Υτθν τεχνικι προςφορά κα αναφζρεται το(α) εργοςτάςιο(α) και θ(οι) χϊρα(εσ) καταςκευισ των 
προςφερόμενων ελαςτικϊν.  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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ii. Φα ελαςτικά των οχθμάτων (βλ. Σίνακα 1), πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτουν «ζγκριςθ 
τφπου ΕΚ» ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία *ΦΕΜ 589Β’/1992 : «Ελαςτικά των οχθμάτων με 
κινθτιρα και των ρυμουλκοφμενϊν τουσ και εγκατάςταςι τουσ ς’ αυτά, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ οδθγίασ 92/23/ΕΡΜ του Υυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων τθσ 31θσ 
Ξαρτ.1992», όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα (θ οδθγία 92/23/ΕΡΜ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 
2001/43 ΕΜ και τθν οδθγία 2005/11/ΕΜ, ενϊ ςε ιςχφ είναι πλζον και ο Ευρωπαϊκόσ Μανονιςμόσ 
(ΕΜ) αρικ.661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουλίου 2009, 
για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφαλείασ των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των 
ρυμουλκοφμενϊν τουσ, και των ςυςτθμάτων, καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν 
μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα αυτά)+.  

iii. Φα ελαςτικά των οχθμάτων (βλ. Σίνακα 1), επίςθσ πρζπει να φζρουν «ςιμανςθ Ε» (δείκτθσ 
πιςτοποίθςθσ τθσ χϊρασ, άρκρο πιςτοποίθςθσ του προτφπου ECE Reg 30 και εςωτερικι 
κωδικοποίθςθ καταςκευαςτι) ςφμφωνα με τον κανονιςμό ECE R 54 (Ευρωπαϊκι Φυποποίθςθ), 
όπωσ ιςχφουν τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.  

iv. Φζλοσ οι προδιαγραφζσ των ελαςτικϊν των οχθμάτων (βλ. Σίνακα 1), πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με 
τον κανονιςμό (ΕΜ) αρικ.1222/2009 του ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΧ ΜΡΙΟΡΒΡΧΝΙΡΧ ΜΑΙ ΦΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ τθσ 
25θσ Οοεμβρίου 2009, ςχετικά με τθ ςιμανςθ των ελαςτικϊν επιςϊτρων αναφορικά με τθν 
εξοικονόμθςθ καυςίμου και άλλεσ ουςιϊδεισ παραμζτρουσ.  

Ρι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να κατακζςουν ςχετικά ςτοιχεία για τισ ανωτζρω εγκρίςεισ για 
κάκε προςφερόμενο τφπο ελαςτικοφ που απαιτείται ςφμφωνα με τα ανωτζρω, που κα 
ςυμπλθρϊνονται επιπλζον και από υπεφκυνθ διλωςι τουσ ότι τα προςφερόμενα ελαςτικά διακζτουν 
τισ ανωτζρω προβλεπόμενεσ εγκρίςεισ. 

v. Επιπροςκζτωσ, είναι υποχρεωτικι θ φπαρξθ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του 
εργοςταςίου(ων) παραγωγισ των ελαςτικϊν πιςτοποιθμζνο κατά ISO/TS 16949 το οποίο 
αποτελεί διεκνζσ πρότυπο για το ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία. 
Εναλλακτικά, καλφπτει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ, θ φπαρξθ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
του εργοςταςίου(ων) παραγωγισ των ελαςτικϊν πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2015. Θ φπαρξθ 
αυτϊν, κα αποδεικνφεται με το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό.  

vi. Ρι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τεχνικά ςτοιχεία 
(τεχνικά φυλλάδια, εικονογραφθμζνα ζντυπα - prospectus κλπ) των προςφερόμενων ειδϊν. Φα 
κατατικζμενα τεχνικά ςτοιχεία, πρζπει να περιγράφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 
των ειδϊν που περιζχονται ςτθν προςφορά. Φα τεχνικά ζντυπα μπορεί να είναι ςτθν Ελλθνικι ι 
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

vii. Συνεργαςία με εγκεκριμζνο ςυλλογικό ςφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Ραλαιϊν Ελαςτικϊν. 
Ξε  τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να κατακζςουν ςχετικι 
βεβαίωςθ ςυνεργαςίασ από το εγκεκριμζνο ςυλλογικό ςφςτθμα. 

viii. Ριςτοποιθτικό εγγραφισ (ςε ιςχφ) ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν Αποβλιτων. Υε περίπτωςθ 
που κάποιοσ ςυμμετζχων δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Ξθτρϊο, κα πρζπει 
να υποβάλλει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό για κάκε ζναν από τουσ καταςκευαςτζσ ι ειςαγωγείσ 
από τουσ οποίουσ προμθκεφεται. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ αυτισ, να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του Ο 
2939/2001 «Υυςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων – 
Κδρυςθ Εκνικοφ Ρργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Υυςκευαςιϊν και Άλλων Σροϊόντων και 
άλλεσ διατάξεισ». Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω 
του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Ξθτρϊο Σαραγωγϊν, το 
οποίο τθρείται ςτον Ελλθνικό Ρργανιςμό Ανακφκλωςθσ, εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται ςτον 
ανάδοχο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, για τθν υπογραφι του οποίου θ τιρθςθ των 
ανωτζρω υποχρεϊςεων αποτελεί προχπόκεςθ. Υτο ςυμφωνθτικό μνθμονεφεται υποχρεωτικά ο 
αρικμόσ ΕΞΣΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των ςυγκεκριμζνων υποχρεϊςεων 
ςυνεπάγεται τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

ix. ο ανάδοχοσ του ΦΞΘΞΑΦΡΥ Α’ επί ποινι αποκλειςμοφ, να διακζτει (ςτθν κυριότθτά του ι 
ςυνεργαηόμενο) αδειοδοτθμζνο ςυνεργείο με ζδρα εντόσ τθσ ΣΕ Θεςςαλονίκθσ, που κα 
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αποδεικνφεται από τθν άδεια λειτουργίασ (του ιδίου ι του ςυνεργάτθ αυτοφ), ενϊ ςτθν 
περίπτωςθ ςυνεργαςίασ απαιτείται και θ προςκόμιςθ ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ των 
δφο μερϊν. 

Β) Για το τμιμα Β (επιςκευι ελαςτικϊν) 
Ρι διαγωνιηόμενοι για το (ΦΞΘΞΑ Β) κα πρζπει να διακζτουν:  

i. Σφςτθμα διαχείριςθσ οδικισ αςφάλειασ ISO 39001:2012 με αντικείμενο εφαρμογισ τθν εμπορία 
και επιςκευι ελαςτικϊν. Ξε τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να 
κατακζςουν ςχετικό πιςτοποιθτικό ISO 39001:2012 ςε ιςχφ. 

ii. Σφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 ςε ιςχφ. Ξε τθν προςφορά τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να κατακζςουν ςχετικό πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 ςε 
ιςχφ. 

iii. ο ανάδοχοσ του ΦΞΘΞΑΦΡΥ Β’ επί ποινι αποκλειςμοφ, να διακζτει (ςτθν κυριότθτά του ι 
ςυνεργαηόμενο) αδειοδοτθμζνο ςυνεργείο με ζδρα εντόσ τθσ ΣΕ Θεςςαλονίκθσ, που κα 
αποδεικνφεται από τθν άδεια λειτουργίασ του (του ιδίου ι του ςυνεργάτθ αυτοφ).  
Υτθν περίπτωςθ ςυνεργαςίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ, εκτόσ από τθν άδεια λειτουργίασ του 
ςυνεργαηόμενου ςυνεργείου, και ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ των δφο μερϊν, κακϊσ και  
θ προςκόμιςθ των ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν i, ii και iii και για το ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  που 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ . 
Α. Φιμζσ 
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Σαράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 
Επιςθμαίνεται ςτουσ Ρικονομικοφσ Φορείσ, πωσ επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα (1) τμιμα (Α ι 
Β) ι και για τα 2 (δφο) τμιματα. Φονίηεται όμωσ, πωσ δεν επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για μζροσ 
των ειδϊν ενόσ Φμιματοσ, παρά μόνο για το ςφνολο των ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτο κάκε Φμιμα.  
Φζλοσ, προβλζπεται ριτρα Σροαίρεςθσ που αφορά το τμιμα Α και ςυγκεκριμζνα τθν προμικεια επιπλζον 
308 τεμαχίων ελαςτικϊν. 
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  για όλα τα ΦΞΘΞΑΦΑ. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςθσ. Σροςφορά 
που υποβάλλεται με οποιονδιποτε άλλο τρόπο πζραν που περιγράφεται ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   
Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)   
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 
Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
-Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα και με το άρκρο 60 «Ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ ΡΝΡ (ΦΕΚ 
68/Βʼ/20.03.2020, θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν παρατακεί, παρατείνεται ανάλογα 
και ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν, ο οποίοσ πάντωσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των ζξι μθνϊν 
από τθ νζα καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ρ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά» 
τθν  τζταρτθ (4θ) εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
ιτοι ςτισ 11-06-2021 και ϊρα 10.00 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

-Σθμειϊνεται ότι όπωσ αναφζρεται και ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με το ςτο άρκρο 60 
«Ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων» τθσ ΡΝΡ (ΦΕΚ 68/Βʼ/20.03.2020), θ θμερομθνία τθσ Θλεκτρονικισ 
Αποςφράγιςθσ μπορεί να τροποποιθκεί. 
Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Υφμφωνα με το άρκρο 42 του Ο.4782/2021 (ΦΕΜ Αϋ 36/9.3.2021), θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
του διαγωνιςμοφ δφναται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του Διαγωνιςμοφ, να ηθτιςει με ςχετικι πρόςκλθςθ 
από τουσ Ρικονομικοφσ Φορείσ που ζχουν υποβάλλει προςφορά να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊςουν , να 
αποςαφθνίςουν ι να ολοκλθρϊςουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ 10-20 θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ 
φορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν διαγωνιηομζνων. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 
β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 
γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 
δ) Φο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
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προςωρινοφ αναδόχου. Φο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  
 
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 
Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  
Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 
Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ 
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Υφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.  
Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Φα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ  παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,  
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι 
Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..  
Φο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 
Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
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Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Χπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 
Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΣΣ. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Ξε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΣΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ  του 
ςυμβατικοφ χρόνου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  
Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
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εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  
ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16. 
Υε κάκε περίπτωςθ θ τροποποίθςθ των ςυμβάςεων δεν κα επιφζρει καμία ουςιαςτικι αλλαγι τόςο ςτο 
φυςικό αντικείμενο όςο και ςτο οικονομικό τουσ αντικείμενο,  ενϊ ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
132, πργ.1., εδάφιο α) του Ο.4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

4.7 Δικαίωμα προαίρεςθσ  

4.7.1. Σαρζχεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ πρόςκετθσ ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων, δυνάμει ριτρασ δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ για επιπλζον ποςότθτα ελαςτικϊν (ςυνολικά ζωσ και 308 τεμάχια), για τα είδθ ελαςτικϊν που 
αναφζρονται ςτον πίνακα του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

Θ ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ δφναται να αςκθκεί μία ι περιςςότερεσ φορζσ κατά 
τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ι τυχόν παράταςισ τθσ, με ςφναψθ πρόςκετθσ 
ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων. 

Ξε τθ ριτρα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ παραχωρείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το διαπλαςτικό 
δικαίωμα όπωσ διά μονομεροφσ δθλϊςεωσ βουλιςεωσ και άνευ ςυμπράξεωσ του δεςμευόμενου 
Αναδόχου να ενεργοποιιςει τθ ςφμβαςθ/εισ αυτι/ζσ.  

Ρ Σάροχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εφόςον αυτό ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να 
προςζλκει για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ μζςω τθσ οποίασ κα προμθκεφςει τα είδθ που περιγράφονται ςτο 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ με το τίμθμα αυτϊν να είναι ίδιο με αυτό τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

Υε ουδεμία περίπτωςθ θ ωσ άνω ςφμβαςθ προαίρεςθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ςυμπλθρωματικι 
ςφμβαςθ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με εντάλματα που κα εκδίδονται μετά 
από κάκε παραλαβι των ειδϊν από τθν αρμόδια επιτροπι.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  
α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 
Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ. 
Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ  επί του κακαροφ ποςοφ. 
Υε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ 
ενεχυρίαςθσ, ςφμφωνα με τθν ΜΧΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Τυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν 
του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων». 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016), 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 
147Α’/08-08-2016). 
Ρ οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Υυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
     Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) Ρλικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) .  
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5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά όπωσ αναφζρεται ςτθ Υυγγραφι Χποχρεϊςεων 
τθσ μελζτθσ 16/2021 *Σαραρτιμα ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ+. 
Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Υτθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. Διαδικαςία παραλαβισ υλικϊν (τμιμα Α) 
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 
του ωσ άνω νόμου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ μελζτθ 16/2021 (Σαράρτθμα ΙΙ). Ματά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ρ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο.  
Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Χλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Φα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ο.4412/16. 
Φο αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ χρόνουσ ςφμφωνα με το Σαράρτθμα Ι (μελζτθ 16/2021) τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ 
πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
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απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
6.2.3 Διαδικαςία παραλαβισ υπθρεςιϊν (τμιμα Β) 
1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3  του άρκρου 221 του Ο. 4412/2006. 
2. Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 
επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
4. Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
5. Φο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςθ 
του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 
των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 
ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 
τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ 
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Ρποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ. 
 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό 

Δεν προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 
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6.4.3.     Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Υτθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται 
να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί 
φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν 
από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται 
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα 
ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
     Ξε απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν 
αντικατάςταςθ τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 
καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 
Απόρριψθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν – αντικατάςταςθ 
1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλα, που να 
είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 
αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, 
λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Δεν προβλζπεται κατάκεςθ δειγμάτων ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.  

6.6 Εγγφθςθ ποιότθτασ 

Ρ προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα προσ προμικεια είδθ ανταποκρίνονται 
πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν και ότι είναι ςτο ςφνολό τουσ από υλικό άριςτθσ ποιότθτασ 
και καταςκευισ, απαλλαγμζνα από οποιοδιποτε ελάττωμα.  
Επίςθσ εγγυάται πωσ τα προμθκευόμενα είδθ ανταποκρίνονται από κάκε άποψθ για τθ χριςθ και 
λειτουργία για τθν οποία προορίηονται. Σροσ τοφτο κα κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ Χπεφκυνθ 
Διλωςθ του προμθκευτι όπου κα αναφζρεται ότι εφόςον κατοχυρωκεί θ προμικεια ςτον ςυγκεκριμζνο 
διαγωνιηόμενο, ιςχφει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα ελαςτικά που κα προμθκεφςει για χρονικό 
διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Αν διαπιςτωκεί ςτο διάςτθμα αυτό 
ότι τα προςφερόμενα είδθ ζχουν υποςτεί βλάβθ που δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε κακι χριςθ, ο 
προμθκευτισ οφείλει να αντικαταςτιςει άμεςα το κατεςτραμμζνο ι φκαρμζνο είδοσ χωρίσ χρζωςθ ςε 
πζντε (5) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Υε περίπτωςθ που απαιτθκεί ο ζλεγχοσ ςε εξειδικευμζνο εργαςτιριο για εξακρίβωςθ του λόγου πικανισ 
αςτοχίασ των προμθκευόμενων υλικϊν, τα ζξοδα βαρφνουν τον προμθκευτι. Ρ προμθκευτισ, ςε κάκε 
περίπτωςθ, είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ κάκε υλικοφ 
που κα παρουςιάςει βλάβθ ι φκορά λόγω κακισ ποιότθτασ.  
Αν ο ανάδοχοσ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια ακατάλλθλου υλικοφ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ 
τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 
Υε περίπτωςθ που οι ωσ άνω βλάβεσ ι ελαττϊματα προκαλζςουν ολικι ι μερικι καταςτροφι του 
εξοπλιςμοφ του Σεριφερειακοφ Υυνδζςμου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε άμεςθ επιςκευι 
– αντικατάςταςθ αυτοφ, ενϊ ο φορζασ διατθρεί κάκε δικαίωμα να τον κθρφξει ζκπτωτο. 
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6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν εφαρμόηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

6.8  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου-  

6.8.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.  
 
6.8.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ του ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 
ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 

ΜΙΧΑΘΛ ΓΕΑΝΘΣ 
ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. Διμου Ρυλαίασ – Χορτιάτθ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΕΕΕΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Μελζτθ 16/2021 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ελίδα 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟΔΑ) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Φράγκων 6-8  
54625 Θεςςαλονίκη  
Σηλ.  (2311) 236100 
Φαξ (2311) 236100 
E-mail : ota@otenet.gr 
Web Site: https://fodsakm.gr 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟ.Δ..Α.) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΤΟ (2) ΕΣΩΝ» 
Αρ. Μελζτησ :  16/2021 
Προχπολογιςμόσ : 265.200,00 € πλζον Φ.Π.Α. 24%                                                                        
(328.848,00€ με Φ.Π.Α. 24%) 
405.240,00 € με δικαίωμα προαίρεςησ, πλζον 
Φ.Π.Α. 24% 
(502.497,60€ με δικαίωμα προαίρεςησ, με Φ.Π.Α. 
24%) 
 
       

 

Μ Ε Λ Ε Σ Η 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ  ΤΝΔΕΜΟΤ  ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Φο.Δ..Α.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΤΟ (2) ΕΣΩΝ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 
265.200,00 € πλζον Φ.Π.Α. 24% 

(328.848,00€ με Φ.Π.Α. 24%) 
405.240,00 € με δικαίωμα προαίρεςησ, πλζον Φ.Π.Α. 24% 

(502.497,60€ με δικαίωμα προαίρεςησ, με Φ.Π.Α. 24%) 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΞΕΟΑ  

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ 
φμβαςησ  

ςελ. 2                                                   

2. ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ςελ. 2 

3. ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ςελ. 14 

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Ειδική υγγραφή Τποχρεϊςεων  ςελ. 18 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ ςελ. 28 

 

 

mailto:ota@otenet.gr




 

ελίδα 2 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

Αναλυτική Περιγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ φμβαςησ  

 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια (με τοποκζτθςθ) ελαςτικϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων 

ζργου του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.) Μεντρικισ 

Ξακεδονίασ. 

Επίςθσ, περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επιςκευισ ελαςτικϊν των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του 

Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.) Μεντρικισ 

Ξακεδονίασ. 

Ξε τθν εν λόγω προμικεια ελαςτικϊν 564 τεμαχίων, ο Περιφερειακόσ φνδεςμοσ (Φο.Δ..Α.) Μεντρικισ 

Ξακεδονίασ  κα μπορεί να καλφψει τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου 

για τθν κίνθςι τουσ για χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν, ενϊ παρζχεται και θ δυνατότθτα εφαρμογισ 

ριτρασ προαίρεςθσ για προμικεια (με τοποκζτθςθ) επιπλζον 308 τεμαχίων ελαςτικϊν. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά: 

 

Α) Σθν προμικεια και τοποκζτθςθ ελαςτικϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Περιφερειακοφ 

υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.) Μεντρικισ Ξακεδονίασ (ΣΞΗΞΑ Αϋ). 

Η παράδοςθ και θ τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν κα γίνεται είτε ςτο ςυνεργείο επιςκευισ του αναδόχου, 

εφόςον το όχθμα/μθχάνθμα ζργου μπορεί να μεταφερκεί εκεί, είτε ςτο χϊρο εργαςίασ του 

οχιματοσ/μθχανιματοσ ζργου.  

 

Β) Σισ υπθρεςίεσ επιςκευισ ελαςτικϊν των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Περιφερειακοφ 

υνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.) Μεντρικισ Ξακεδονίασ (ΣΞΗΞΑ Βϋ). Η 

επιςκευι των ελαςτικϊν κα γίνεται είτε ςτο ςυνεργείο επιςκευισ του αναδόχου, εφόςον το 

όχθμα/μθχάνθμα ζργου μπορεί να μεταφερκεί εκεί, είτε ςτο χϊρο εργαςίασ του 

οχιματοσ/μθχανιματοσ ζργου, είτε και ςτο οδικό δίκτυο κίνθςθσ του οχιματοσ εντόσ τθσ Περιφζρειασ 

Μεντρικισ Ξακεδονίασ για επιτόπου επιςκευι. 

 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ/ΤΠΟΔΙΑΙΡΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ε ΣΜΗΜΑΣΑ  

 

Η ςφμβαςθ υποδιαιρζκθκε ςε δφο (2) τμιματα: 

Α’ Σμιμα : προμικεια με τοποκζτθςθ ελαςτικϊν και 

Β’ Σμιμα : επιςκευι ελαςτικϊν. 





 

ελίδα 3 

Ξε αυτό τον τρόπο διευκολφνεται και διευρφνεται ο ανταγωνιςμόσ των Οικονομικϊν Φορζων, 

διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα το Δθμόςιο ςυμφζρον επιτυγχάνοντασ βζλτιςτεσ τιμζσ από τθν αγορά. 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 

 

Εφαρμόηεται το άρκρο 132 του Ο.4412/2016 (ΦΕΜ-147 Α/8-8-16), ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που 

ορίηονται ς’ αυτό. 

 

 

ΤΟΣΑΧΘΗΜΕ 
Θεςςαλονίκθ   10/03/2021 

 
 
 
 
 

Χριςτοσ Δθμόπουλοσ 
ΠΕ Ξθχανολόγων  Ξθχανικϊν 

Α’ Βακμοφ 

τζφανοσ Σράικοσ 
ΣΕ Ξθχανολόγων Ηλεκτρολόγων  

Ξθχανικϊν 
Α’ Βακμοφ 

 

 





 

ελίδα 4 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Γενικζσ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
 

Α) Για το τμήμα Α’ (προμήθεια και τοποθζτηςη ελαςτικϊν) 

Η προμικεια και τοποκζτθςθ περιλαμβάνει καινοφργια ελαςτικά (όχι αναγομωμζνα) οχθμάτων και 

μθχανθμάτων ζργου διαφόρων τφπων και διαςτάςεων του Περιφερειακοφ υνδζςμου Φορζων 

Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.)  Μεντρικισ Ξακεδονίασ. 

τθν προςφορά τουσ οι ενδιαφερόμενοι, κα πρζπει πρωτίςτωσ να λάβουν υπόψθ τουσ ότι τα 

προςφερόμενα ελαςτικά κα πρζπει να είναι παγκοςμίωσ αναγνωριςμζνου καταςκευαςτή, δθλαδι 

από καταςκευαςτι εγνωςμζνου κφρουσ και αξιοπιςτίασ, με ευρεία κυκλοφορία ςτθν Ελλάδα. 

Επίςθσ, όλα τα ελαςτικά των οχθμάτων (βλ. Πίνακα 1) πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προζρχονται 

από οίκο καταςκευήσ «Πρϊτησ Σοποθζτηςησ», ο οποίοσ ιδθ να τροφοδοτεί τουλάχιςτον μία 

αυτοκινθτοβιομθχανία με ελαςτικά του για πρϊτθ τοποκζτθςθ ςτθ γραμμι παραγωγισ των οχθμάτων. 

Σο ανωτζρω κα αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό - βεβαίωςθ πρϊτθσ τοποκζτθςθσ από τθν 

καταςκευάςτρια εταιρεία ελαςτικϊν. Διευκρινίηεται ότι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό-βεβαίωςθ κα 

αφορά τθν εκάςτοτε καταςκευάςτρια (-εσ) εταιρεία(-εσ)  των ελαςτικϊν που προςφζρονται και όχι το 

κάκε μεμονωμζνο ελαςτικό τθσ προςφοράσ. 

 

i. τθν τεχνικι προςφορά κα αναφζρεται το(α) εργοςτάςιο(α) και θ(οι) χϊρα(εσ) καταςκευισ των 

προςφερόμενων ελαςτικϊν.  

ii. Σα ελαςτικά των οχθμάτων (βλ. Πίνακα 1), πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτουν 

«ζγκριςη τφπου ΕΚ» ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία *ΦΕΜ 589Β’/1992 : «Ελαςτικά των 

οχθμάτων με κινθτιρα και των ρυμουλκοφμενϊν τουσ και εγκατάςταςι τουσ ς’ αυτά, ςε 

ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 92/23/ΕΟΜ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν 

Μοινοτιτων τθσ 31θσ Ξαρτ.1992», όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα (θ οδθγία 92/23/ΕΟΜ 

τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2001/43 ΕΜ και τθν οδθγία 2005/11/ΕΜ, ενϊ ςε ιςχφ είναι πλζον 

και ο Ευρωπαϊκόσ Μανονιςμόσ (ΕΜ) αρικ.661/2009 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουλίου 2009, για τισ απαιτιςεισ ζγκριςθσ τφπου και γενικισ αςφαλείασ 

των μθχανοκίνθτων οχθμάτων και των ρυμουλκοφμενϊν τουσ, και των ςυςτθμάτων, 

καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και χωριςτϊν τεχνικϊν μονάδων που προορίηονται για τα οχιματα 

αυτά)+.  

iii. Σα ελαςτικά των οχθμάτων (βλ. Πίνακα 1), επίςθσ πρζπει να φζρουν «ςήμανςη Ε» (δείκτθσ 

πιςτοποίθςθσ τθσ χϊρασ, άρκρο πιςτοποίθςθσ του προτφπου ECE Reg 30 και εςωτερικι 

κωδικοποίθςθ καταςκευαςτι) ςφμφωνα με τον κανονιςμό ECE R 54 (Ευρωπαϊκι Συποποίθςθ), 

όπωσ ιςχφουν τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ.  

iv. Σζλοσ οι προδιαγραφζσ των ελαςτικϊν των οχθμάτων (βλ. Πίνακα 1), πρζπει να είναι ςφμφωνεσ 

με τον κανονιςμό (ΕΜ) αρικ.1222/2009 του ΕΤΡΩΠΑΛΜΟΤ ΜΟΙΟΟΒΟΤΝΙΟΤ ΜΑΙ ΣΟΤ ΤΞΒΟΤΝΙΟΤ 

τθσ 25θσ Οοεμβρίου 2009, ςχετικά με τθ ςιμανςθ των ελαςτικϊν επιςϊτρων αναφορικά με τθν 

εξοικονόμθςθ καυςίμου και άλλεσ ουςιϊδεισ παραμζτρουσ.  
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Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα πρζπει να κατακζςουν ςχετικά ςτοιχεία για τισ ανωτζρω εγκρίςεισ 

για κάκε προςφερόμενο τφπο ελαςτικοφ που απαιτείται ςφμφωνα με τα ανωτζρω, που κα 

ςυμπλθρϊνονται επιπλζον και από υπεφκυνθ διλωςι τουσ ότι τα προςφερόμενα ελαςτικά 

διακζτουν τισ ανωτζρω προβλεπόμενεσ εγκρίςεισ. 

 

v. Επιπροςκζτωσ, είναι υποχρεωτικι θ φπαρξθ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του 

εργοςταςίου(ων) παραγωγήσ των ελαςτικϊν πιςτοποιθμζνο κατά ISO/TS 16949 το οποίο 

αποτελεί διεκνζσ πρότυπο για το ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία. 

Εναλλακτικά, καλφπτει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ, θ φπαρξθ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

του εργοςταςίου(ων) παραγωγήσ των ελαςτικϊν πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2015. Η φπαρξθ 

αυτϊν, κα αποδεικνφεται με το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό.  

vi. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τεχνικά ςτοιχεία 

(τεχνικά φυλλάδια, εικονογραφθμζνα ζντυπα - prospectus κλπ) των προςφερόμενων ειδϊν. Σα 

κατατικζμενα τεχνικά ςτοιχεία, πρζπει να περιγράφουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

των ειδϊν που περιζχονται ςτθν προςφορά. Σα τεχνικά ζντυπα μπορεί να είναι ςτθν Ελλθνικι ι 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

vii. φςτημα διαχείριςησ ISO 9001:2015 με αντικείμενο εφαρμογισ τθν εμπορία ελαςτικϊν. Ξε 

τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να κατακζςουν ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 ςε ιςχφ. 

viii. φςτημα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ ISO 14001:2015 με αντικείμενο εφαρμογισ τθν εμπορία 

ελαςτικϊν. Ξε τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να κατακζςουν 

ςχετικό πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 ςε ιςχφ. 

ix. υνεργαςία με εγκεκριμζνο ςυλλογικό ςφςτημα Εναλλακτικήσ Διαχείριςησ Παλαιϊν 

Ελαςτικϊν. Ξε  τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να κατακζςουν 

ςχετικι βεβαίωςθ ςυνεργαςίασ από το εγκεκριμζνο ςυλλογικό ςφςτθμα. 

x. Πιςτοποιητικό εγγραφήσ (ςε ιςχφ) ςτο Εθνικό Μητρϊο Παραγωγϊν Αποβλήτων. ε 

περίπτωςθ που κάποιοσ ςυμμετζχων δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο 

Ξθτρϊο, κα πρζπει να υποβάλλει το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό για κάκε ζναν από τουσ 

καταςκευαςτζσ ι ειςαγωγείσ από τουσ οποίουσ προμθκεφεται. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ αυτισ, να τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 12 

ι και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του Ο 2939/2001 «υςκευαςίεσ και εναλλακτικι 

διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων – Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων και άλλεσ διατάξεισ». Η τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ 

εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Ξθτρϊο Παραγωγϊν, το οποίο τθρείται ςτον Ελλθνικό 

Οργανιςμό Ανακφκλωςθσ, εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται ςτον ανάδοχο για τθν υπογραφι 

του ςυμφωνθτικοφ, για τθν υπογραφι του οποίου θ τιρθςθ των ανωτζρω υποχρεϊςεων 

αποτελεί προχπόκεςθ. το ςυμφωνθτικό μνθμονεφεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ ΕΞΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγοφ. Η μθ τιρθςθ των ςυγκεκριμζνων υποχρεϊςεων ςυνεπάγεται τθν 

ζκπτωςθ του αναδόχου. 
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 Η αλλαγι και τοποκζτθςθ των καινοφργιων ελαςτικϊν κακϊσ και όλοι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι για 

τθν ςωςτι λειτουργία τουσ (π.χ. ηυγοςτάκμιςθ κλπ) κα γίνεται από τεχνικό προςωπικό του αναδόχου 

και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφερόμενθ τιμι του ελαςτικοφ. 

 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραλαμβάνει τα χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά για ανακφκλωςθ 

ςε εγκεκριμζνο ςυλλογικό ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ παλαιϊν ελαςτικϊν ςφμφωνα με τθν 

υφιςτάμενθ νομοκεςία. Σα χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά  κα αποκθκεφονται ςε χϊρο του αναδόχου και 

κα παραδίδονται προσ ανακφκλωςθ ςτο αντίςτοιχο εγκεκριμζνο φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, 

ςτο οποίο ςυμμετζχει ο ανάδοχοσ υποχρεωτικά. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει ςτον 

Περιφερειακό φνδεςμο απόδειξθ, όπου κα αναγράφεται ο αρικμόσ και ο τφποσ των ελαςτικϊν που 

παρακρατικθκαν από αυτόν φςτερα από τθν τοποκζτθςθ καινοφριων ελαςτικϊν ςτο εκάςτοτε όχθμα 

του Περιφερειακοφ ςυνδζςμου. Ξε αυτζσ τισ αποδείξεισ κα αποδεικνφεται θ παράδοςθ όλων των 

ελαςτικϊν ςτο ςυλλογικό ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

 Η παράδοςθ, αλλαγι και τοποκζτθςθ των ελαςτικϊν επί  των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου κα 

γίνεται είτε ςτο ςυνεργείο του αναδόχου, εφόςον το όχθμα/μθχάνθμα ζργου μπορεί να μεταφερκεί 

εκεί, είτε επιτόπου ςτο χϊρο εργαςίασ του οχιματοσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ και κατ’ επιλογιν τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 

  Εφόςον οι χϊροι εργαςίασ των προσ αντικατάςταςθ ελαςτικϊν οχθμάτων/μθχανθμάτων ζργου 

είναι ςτθν ΠΕ Θεςςαλονίκθσ (βλ. Πίνακεσ 1 και 2), για να επιτευχκεί το μικρότερο δυνατό κόςτοσ 

μεταφοράσ οχθμάτων για τον Περιφερειακό φνδεςμο Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων 

(Φο.Δ..Α.)  Μεντρικισ Ξακεδονίασ, κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ανάδοχοσ του ΣΞΗΞΑΣΟ Α’ 

να διακζτει (ςτθν κυριότθτά του ι ςυνεργαηόμενο) αδειοδοτθμζνο ςυνεργείο με ζδρα εντόσ τθσ ΠΕ 

Θεςςαλονίκθσ, που κα αποδεικνφεται από τθν άδεια λειτουργίασ (του ιδίου ι του ςυνεργάτθ αυτοφ), 

ενϊ ςτθν περίπτωςθ ςυνεργαςίασ κα απαιτθκεί και θ προςκόμιςθ ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ 

ςυνεργαςίασ των δφο μερϊν. 

 

Β) Για το τμήμα Β (επιςκευή ελαςτικϊν) 

Οι διαγωνιηόμενοι για το (ΣΞΗΞΑ Β’) κα πρζπει να διακζτουν:  

i. φςτημα διαχείριςησ ISO 9001: 2015 με αντικείμενο εφαρμογισ τθν επιςκευή ελαςτικϊν. 

Ξε τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να κατακζςουν ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ISO 9001: 2015 ςε ιςχφ. 

ii. φςτημα διαχείριςησ οδικήσ αςφάλειασ ISO 39001:2012 με αντικείμενο εφαρμογισ τθν 

επιςκευή ελαςτικϊν. Ξε τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να 

κατακζςουν ςχετικό πιςτοποιθτικό ISO 39001:2012 ςε ιςχφ. 

iii. φςτημα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ ISO 14001:2015 με αντικείμενο εφαρμογισ τθν 

επιςκευή ελαςτικϊν. Ξε τθν προςφορά τουσ οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να 

κατακζςουν ςχετικό πιςτοποιθτικό ISO 14001:2015 ςε ιςχφ. 

 Η επιςκευι των ελαςτικϊν (ΣΞΗΞΑ Β’) κα γίνεται είτε ςτο ςυνεργείο του αναδόχου, εφόςον το 

όχθμα/μθχάνθμα ζργου μπορεί να μεταφερκεί εκεί, είτε επιτόπου ςτο ςθμείο που ζχει γίνει θ βλάβθ 
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(οδικό δίκτυο κίνθςθσ εντόσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ ι χϊρο εργαςίασ του οχιματοσ) 

κατ’ επιλογιν τθσ ανακζτουςασ αρχισ. ε περίπτωςθ που θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ κα πρζπει να 

γίνει επιτόπου ςε ακινθτοποιθμζνο όχθμα που βρίςκεται ςε δρομολόγιο κίνθςθσ πάνω ςτο οδικό 

δίκτυο εντόσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, τότε θ απόκριςθ του αναδόχου ςτο αίτθμα τθσ 

υπθρεςίασ κα πρζπει να είναι εντόσ μίασ (1) ϊρασ για τθν ΠΕ Θεςςαλονίκθσ και εντόσ τριϊν (3) ωρϊν 

για τισ υπόλοιπεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ. Εάν κα πρζπει να 

γίνει ςε ακινθτοποιθμζνο όχθμα που βρίςκεται εντόσ του χϊρου εργαςίασ του Περιφερειακοφ 

υνδζςμου τότε θ απόκριςθ του αναδόχου ςτο αίτθμα τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να είναι αυκθμερόν ι 

το αργότερο τθν επόμενθ θμζρα από το αίτθμα τθσ υπθρεςίασ.  

 Η επιςκευι των ελαςτικϊν αφορά οποιοδιποτε όχθμα/μθχάνθμα ζργου του Περιφερειακοφ 

υνδζςμου. Ναμβάνοντασ υπόψθ ότι το μεγαλφτερο πλικοσ των οχθμάτων/μθχανθμάτων ζργου 

βρίςκονται εντόσ τθσ ΠΕ Θεςςαλονίκθσ, για να επιτευχκεί το μικρότερο δυνατό κόςτοσ μεταφοράσ 

αυτϊν για τον Περιφερειακό φνδεςμο Φορζων Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ..Α.)  Μεντρικισ 

Ξακεδονίασ, κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ανάδοχοσ του ΣΞΗΞΑΣΟ Β’ να διακζτει (ςτθν 

κυριότθτά του ι ςυνεργαηόμενο) αδειοδοτθμζνο ςυνεργείο με ζδρα εντόσ τθσ ΠΕ Θεςςαλονίκθσ, που 

κα αποδεικνφεται από τθν άδεια λειτουργίασ του (του ιδίου ι του ςυνεργάτθ αυτοφ). τθν περίπτωςθ 

ςυνεργαςίασ κα απαιτθκεί θ προςκόμιςθ, εκτόσ από τθν άδεια λειτουργίασ του ςυνεργαηόμενου 

ςυνεργείου, και ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ των δφο μερϊν, κακϊσ και  θ προςκόμιςθ των 

ανωτζρω πιςτοποιθτικϊν i, ii και iii και για το ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο. 

 
Ειδικζσ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν τησ προμήθειασ (ΣΜΗΜΑΣΟ Α’) 
 
Σα ηθτοφμενα ελαςτικά κα πρζπει να είναι καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ, όχι αναγομωμζνα, 

κατάλλθλα για τισ ελλθνικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ (να αντζχουν ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ), κα 

ζχουν καλι πρόςφυςθ με το ζδαφοσ για κίνθςθ εντόσ και εκτόσ δρόμου, όπωσ ηθτοφνται αναλόγωσ 

παρακάτω και χωρίσ εργοςταςιακά ελαττϊματα. Θα είναι όςο το δυνατόν ελαφρά και ανκεκτικά με 

μεγάλθ αντοχι και το πλζγμα τουσ κα είναι ενιςχυμζνο. 

Όλα τα ελαςτικά κα είναι ακτινικοφ τφπου (Radial), εκτόσ των όςα αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ ωσ 

«υμβατικά». 

Επίςθσ, όλα τα ελαςτικά κα είναι χωρίσ αεροκάλαμο (tubeless).  

Σα ελαςτικά κα είναι όςο το δυνατόν πιο πρόςφατθσ παραγωγισ, κάτι που κα αποδεικνφεται από τον 

αρικμό παρτίδασ (DOT) που πρζπει να είναι ανάγλυφα χαραγμζνοσ ςτο πλευρικό μζροσ των ελαςτικϊν 

και ςε καμία περίπτωςθ τα ελαςτικά δεν πρζπει να υπερβαίνουν τθν θλικία των οκτϊ (8) μθνϊν από 

τθν θμερομθνία τοποκζτθςισ τουσ. 

Σα προςφερόμενα ελαςτικά κα καλφπτουν κατ’ ελάχιςτον (δεν αποκλείονται ελαςτικά με καλφτερα 

χαρακτθριςτικά) τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ 1 και 2 (δείκτεσ φορτίου, 

ταχφτθτασ, κατανάλωςθσ καυςίμου, πρόςφυςθσ ςε βρεγμζνο δρόμο, κορφβου, κ.α. ) ενϊ τζλοσ, όλα τα 

ελαςτικά οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου (Πίνακεσ 1 και 2) κα πρζπει να επιτρζπουν τθν χριςθ 

αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων. 

 

Σα χαρακτθριςτικά των ηθτοφμενων ελαςτικϊν είναι τα ακόλουκα: 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΤΠΟΙ/ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
 

Α/Α ΟΧΗΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΑΣΑΕΙ 

ΣΤΠΟ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΦΟΡΣΙΟΤ/ 

ΣΑΧΤΣΗΣΑ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΑΝΣΙΣΑΗ 

ΚΤΛΙΗ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΠΡΟΦΤΗ 

Ε ΤΓΡΟ 
ΔΡΟΜΟ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΘΟΡΤΒΟΤ 

(dB) 
ΧΩΡΟ 

1 
Νεωφορείο δφο 

αξόνων 51 κζςεων 
ΜΗΙ 1628 

295/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 152/148M C C 71 
ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

Δρόμου πίςω 152/148M D C 74 

2 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 19 κζςεων 
ΜΗΗ 6483 195/75 R16 

Δρόμου εμπρόσ 110/108Σ C A 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 110/108T C A 71 

3 
Νεωφορείο δφο 

αξόνων 40 κζςεων 
ΜΗΗ 6737 

265/70 
R19.5 

Δρόμου  εμπρόσ 140/138M D B 70 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 140/138M E C 74 

4 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 15 κζςεων 
ΜΗΗ 1896 

185/75 
R16C 

Δρόμου εμπρόσ 104/102Σ C A 69 
ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

Δρόμου πίςω 104/102T C A 69 

5 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 15 κζςεων 
ΜΤ 7385 225/70 R15 

Δρόμου εμπρόσ 112/110T C A 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 112/110T C A 71 

6 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 35 κζςεων 
ΜΗΤ 5807 

225/75 
R17.5 

Δρόμου εμπρόσ 129/127M D C 70 
ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

Δρόμου πίςω 129/127M Ε C 72 

7 
Φορτθγό μεταφοράσ 

κάδων (κουρτίνα), 
δφο αξόνων 

ΜΗΗ 1894 
315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

8 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΗ 6727 

315/80 
R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156/150K C B 71 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα 

πίςω 
156/150K D B 75 

385/65 
R22.5 

Ελεφκεροσ 
άξονασ 

164K/158L C B 72 
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9 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων  τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΗ 6586 

315/80 
R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156/150K C B 71 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα 

πίςω 
156/150K D B 75 

385/65 
R22.5 

Ελεφκεροσ 
άξονασ 

164K/158L C B 72 

10 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΟ 8622 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156G/154K D B 73 
ΒΙΟΝΟΓΙΜΟ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

156G/154K D B 76 

11 
Φορτθγό βυτιοφόρο 

ακακάρτων 
(υδροφόρα) 

ΜΗI 7924 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156G/154K D B 73 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα 

πίςω 
156G/154K D B 76 

12 
Φορτθγό βυτιοφόρο 

ακακάρτων 
(υδροφόρα) 

KHΗ 1903 
315/70 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 154L/152M C C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 154L/152M D C 74 

13 
Φορτθγό βυτιοφόρο 

ακακάρτων 
(υδροφόρα) 

KHΗ 1904 
315/70 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 154L/152M C C 71 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 154L/152M D C 74 

14 
Φορτθγό κοινό μθ 

ανατρεπόμενο 
ΜΗΟ 8520 

275/70 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 148/145M C B 72 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

Δρόμου πίςω 148/145M D C 73 

15 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 2555 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156G/154K D B 73 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα 

πίςω 
156G/154K D B 76 

16 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7930 
315/80 
R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156/150K C B 71 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα 

πίςω 
156/150K D B 75 
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17 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7931 
315/80 
R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156/150K C B 71 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα 

πίςω 
156/150K D B 75 

18 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7932 
315/80 
R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

156/150K C B 71 

ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα 

πίςω 
156/150K D B 75 

19 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
 ΜΗΗ 7131 265/65 R17 70/30 112H E B 71 

ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

20 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7890 255/65 R17 70/30 114H C B 69 

ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

21 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7891 255/65 R17 70/30 114H C B 69 ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

22 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7846 205/80 R16 50/50 110/108S E C 72 ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

23 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗH 1906 245/70 R16  M+S 50/50 111/109T E C 72 ΜΕΟΣΡΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

24 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 6985 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

25 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7000 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

26 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7001 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

27 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7002 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

          





 

ελίδα 11 

28 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7003 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

29 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7005 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

30 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7006 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

31 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7007 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

32 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7008 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

33 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7009 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

34 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7010 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

35 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7011 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

36 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7012 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

37 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7013 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

38 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7014 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 
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39 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7016 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

40 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7019 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

41 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7020 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

42 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7021 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

43 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7023 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

44 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7143 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

45 

Φορτθγό ρυμουλκό 
(με πλάκα 

επικακιςεωσ) ΜΗΗ 5082 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

Επικακιμενο 
απορριμματοφόρο 

385/65 
R22.5 

Δρόμου πίςω 164K/158L C B 72 

46 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1859 

285/70 
R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 146L/140M D B 72 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 146L/140M E C 73 

47 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1951 

285/70 
R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 146L/140M D B 72 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 146L/140M E C 73 

48 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1952 

285/70 
R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 146L/140M D B 72 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 146L/140M E C 73 
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49 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΙ 7782 12 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 152/148L C C 71 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 152/148L D C 73 

50 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHO 8623 

315/80 
R22,5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

51 
Φορτθγό μθ 

ανατρεπόμενο 
KHO 7862 10 R17.5 

Δρόμου εμπρόσ 134M D B 73 
ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 
Δρόμου πίςω 134M E B 74 

52 
Φορτθγό μεταφοράσ 
κάδων (αλυςιδάκι) 

KHO 8572 12 R22.5 
Δρόμου εμπρόσ 152/148L C C 71 

ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

Δρόμου πίςω 152/148L D C 73 

53 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

δφο αξόνων 
ΠΝ-950501 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

54 
Φορτθγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τριϊν αξόνων 
ΠΝ-183257 

315/80 
R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 156L/154M B C 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 156L/154M D C 74 

55 
Φορτθγό 

ανατρεπόμενο 
KHΗ 1895 195/75 R16 

Δρόμου εμπρόσ 110/108T C A 71 
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 110/108T C A 71 

56 Επιβατικό 4X4 ΜΗO 8866 205/75 R15 Δρόμου 50/50 102T F E 70 ΧΤΣΑ ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

57 Επιβατικό 4X4 ΜΗΗ 8194 215/55 R17 
Δρόμου/4 

εποχϊν 
98W B B 70 ΜΕΟΣΡΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

58 Επιβατικό ΜΗΗ 8195 205/55 R16 
Δρόμου/4 

εποχϊν 
91V C B 70 ΜΕΟΣΡΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

59 Επιβατικό ΜΗΗ 6470 175/65 R14 Δρόμου 82T E C 69 ΜΕΟΣΡΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

60 Επιβατικό ΜΗΙ 6833 225/40 R18 
Δρόμου/4 

εποχϊν 
92Y C B 72 ΜΕΟΣΡΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ 2: ΣΤΠΟΙ/ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 
 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΤΠΟ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΦΟΡΣΙΟΤ/ 

ΣΑΧΤΣΗΣΑ 
ΧΩΡΟ 

1 Φορτωτισ ΞΕ 98435 23.5 R25 Radial-τφπου μεταλλικά 185Β/Α2 
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

2 Φορτωτισ ΞΕ 52206 23.5 R25 Radial τφπου μεταλλικά 185Β/Α2 
ΠΑΡΜΟ 

ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

3 Φορτωτισ ΞΕ 132006 26.5 R25 
Radial - τφπου 

μεταλλικά 
192Β/Α2 

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

4 Φορτωτισ ΞΕ 39161 20.5 R25 Radial-τφπου μεταλλικά 177Β/Α2 ΧΤΣΑ ΜΑΣΕΡΙΟΗ 

5 Εκςκαφζασ - Φορτωτισ ΞΕ 103366 
12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ PR12 ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
18.4/26 υμβατικά πίςω PR12 

6 Εκςκαφζασ - Φορτωτισ ΞΕ 92618 
12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ PR12 

ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

18.4/26 υμβατικά πίςω PR12 

7 Εργοταξιακό φορτθγό ΞΕ 96459 23.5 R25 Radial τφπου μεταλλικά 185/A2 
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

8 Εργοταξιακό φορτθγό ΞΕ 141180 23.5 R25 Radial τφπου μεταλλικά 185/A2 
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

9 Όχθμα πολλαπλϊν χριςεων ΞΕ 103676 365/80 R20 Radial τφπου μεταλλικά 141B 
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

10 Περονοφόρο ΞΕ 99021 
6.50-10 υμβατικά εμπρόσ PR10 

ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 
5.00-8 υμβατικά πίςω PR8 
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11 Περονοφόρο ΞΕ 108435 

28*9-15(815-
15) 

υμβατικά εμπρόσ PR14 
ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

6.50-10 υμβατικά πίςω PR10 

12 Φορτωτισ (μικρόσ) ΞΕ 99023 27*8.5-15 υμβατικά  PR8 ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

13 Φορτωτισ (μικρόσ) ΞΕ 103620 12-16.5 υμβατικά  PR10 ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

14 Αγροτικόσ ελκυςτιρασ (τρακτζρ) ΑΞ 66319 

240/70 R16 
Radial μεταλλικά 

εμπρόσ 
104/A8 

ΠΑΡΜΟ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

360/70 R20 Radial μεταλλικά πίςω 129/A8 

15 Αγροτικόσ ελκυςτιρασ (τρακτζρ) ΑΞ 66320 

320/85 R24 
Radial μεταλλικά 

εμπρόσ 
119/A8 

ΠΑΡΜΟ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

460/85 R30 Radial μεταλλικά πίςω 142/A8 

 
 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθ προςφορά του προμθκευτι για τθν επιλογι του κάκε τφπου προςφερόμενου ελαςτικοφ κα ζχει υπολογιςτεί θ χριςθ, το βάροσ και 

το είδοσ του οχιματοσ για τθν εργαςία που αυτό εκτελεί, ϊςτε να είναι πλιρωσ κατάλλθλο. Για το λόγο αυτό οι υποψιφιοι προμθκευτζσ μποροφν να 

λάβουν γνϊςθ του ςτόλου των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Περιφερειακοφ υνδζςμου, ςε ςυνεννόθςθ με το γραφείο κίνθςθσ τθσ υπθρεςίασ.  

 

 

τον παρακάτω πίνακα δίνονται περιςςότερα ςτοιχεία από τθν άδεια κυκλοφορίασ των ανωτζρω οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 
 
 

A/A 
Αριθμόσ  

κυκλοφορίασ 
Είδοσ Οχήματοσ - Μηχανήματοσ 

Φορ.Ιςχφσ 

(HP) 
Εργοςτάςιο καταςκευήσ - Σφποσ 

Ημ/νία 1ησ 

κυκλοφορίασ 
Αριθμόσ Πλαιςίου 

1 ΜΗΙ 1628 Νεωφορείο μεταφοράσ προςωπικοφ 44 VOLVO B7R 2006 YV3R6H1182A003920 

2 KHH 6483 Νεωφορείο μεταφοράσ προςωπικοφ 18 IVECO – FIAT DAILY LS50X/MA 2013 ZCF050C0005844633 
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3 ΜΗΗ 6737 Νεωφορείο μεταφοράσ προςωπικοφ 41 TEMSA MD9 2014 NLTAPLW6L01000027  

4 ΜΗΗ 1894 Φορτθγό μεταφοράσ κάδων (κουρτίνα) 47 IVECO MAG 6136 2008 WJMA1VPH404343149 

5 ΜΗΗ 6727 Βυτιοφόρο μεταφοράσ αποβλιτων 77 DAF FAR CF 85.410T 2014 XLRASM4300GO34601 

6 KHH 6586 Βυτιοφόρο μεταφοράσ αποβλιτων 77 DAF FAR CF 85.410T 2013 XLRAS85MC0E996660 

7 ΜΗΗ 7131 Φορτθγό (Ημιφορτθγό) 18 TOYOTA HILUX DIESEL 2013 AHTFZ29G709010650 

8 KHI 7890 Φορτθγό (Ημιφορτθγό) 16 NISSAN NAVARA 2015 VSKCVND40U0572414 

9 KHI 7891 Φορτθγό (Ημιφορτθγό) 16 NISSAN NAVARA 2015 VSKCVND4000573760 

10 ΜΗΗ  6985 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB9642311L982549 

11 ΜΗΗ  7000 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110006756 

12 ΜΗΗ  7001 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110005102 

13 ΜΗΗ  7002 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110004289 

14 ΜΗΗ  7003 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110005541 

15 ΜΗΗ 7005 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110014763 

16 ΜΗΗ 7006 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110013412 

17 ΜΗΗ 7007 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110018245 

18 ΜΗΗ 7008 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110019168 

19 ΜΗΗ 7009 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110019568 

20 ΜΗΗ  7010 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110017868 

21 ΜΗΗ  7011 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110019569 

22 ΜΗΗ  7012 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110018244 

23 ΜΗΗ  7013 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110013413 

24 ΜΗΗ  7014 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110017867 

25 ΜΗΗ 7143 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110019169 

26 ΜΗΗ 7016 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110012971 

27 ΜΗΗ 7020 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110019570 

28 ΜΗΗ 7021 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110019170 

29 ΜΗΗ 7019 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110019167 

30 ΜΗΗ 7023 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο 77 Α.ΜΑΟΤΗ Α.Ε.-DAIMLER AROCS 963-8-G 2015 WDB96423110018778 
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31 KHΗ 8195 Επιβατικό 9 FIAT TIPO 2018 ZFA35600006K77627 

32 ΜΗΗ 1859 Απορριμματοφόρο 35 IVECO SPA A1LM01 2008 ZCFA1LG0302521915 

33 ΜΗΗ 1951 Απορριμματοφόρο 40 NISSAN TK3150 2009 VWAWJTTK085050724 

34 ΜΗΗ 1952 Απορριμματοφόρο 35 IVECO ML 150E22 2009 ZCFA1LG0302525313 

35 ΜΗΙ 7782 Απορριμματοφόρο 57 MERCEDES  1994 WDB6520031K068267 

36 ΜΗΟ 8623 Απορριμματοφόρο 68 MERCEDES  1993 WDB65610715953743 

37 ΜΗΟ 7862 Φορτθγό – μθ ανατρεπόμενο 33 VOLVO 1989 YBIG6A111JB422495 

38 ΜΗΟ 8572 Απορριμματοφόρο μεταφοράσ κάδων  40 STEYER 1998 VAN1823YY04YY1421 

39 ΜΗΗ 1904 Βυτιοφόρο μεταφοράσ αποβλιτων (υδροφόρα) 35 IVECO 190EL28 2008 ZCFA1VM0302544146 

40 ΜΗΟ 8622 Βυτιοφόρο μεταφοράσ αποβλιτων 72 STEYER 33 S 40 K38 6X4 1999 VANT483593M259602 

41 ΜΗΗ 1895 Φορτθγό – ανατρεπόμενο 18 IVECO50C15 2008 ZCFC50A2005685333 

42 ΜΗΗ 1903 Βυτιοφόρο μεταφοράσ αποβλιτων (υδροφόρα) 35 IVECO 190EL28 2008 ZCFA1VM0302544147 

43 ΜΗΗ 8194 Επιβατικό (4Χ4) 11 SUZUKI VITARA 2018 TSMLYE81S00449179 

44 ΜΗΗ 6470 Επιβατικό 9 TOYOTA YARIS 2013 JTDKW123103009938 

45 ΜΗΙ 6833 Επιβατικό 14 HONDA ACCORD SEDAN 2004 JHMCL75204C211208 

46 ΜΗΗ 1906 Φορτθγό (Ημιφορτθγό) 17 ISUZU TF 2001 MPATFS86H8H559091 

47 ΜΗΟ 8866 Επιβατικό (4Χ4) 14 KIA SPORTAGE 2001 KNEJA5635Y5465105 

48 ΜΗΙ 7846 Φορτθγό (Ημιφορτθγό) 17 MITSUBISHI KA0T  2007 MMBJNKB407D008203 

49 ΜΗΟ 8520 Φορτθγό – μθ ανατρεπόμενο 40 ΕΝΒΟ 15S18 / P37 / 4X2 1997 VAN1518YY04YY1788 

50 ΜΗΟ 8822 Φορτθγό (Ημιφορτθγό) 9 FIAT STRADA 75 2000 ZFA17800002740583 

51 ΜΗΙ 7930 Φορτθγό – ανατρεπόμενο 70 SCANIA HOLLAND CB8X4 (P380) 2007 XLEP8X40005180113 

52 ΜΗΙ 7931 Φορτθγό – ανατρεπόμενο 70 SCANIA HOLLAND CB8X4 (P380) 2007 XLEP8X40005178495 

53 ΜΗΙ 7932 Φορτθγό – ανατρεπόμενο 70 SCANIA HOLLAND CB8X4 (P380) 2007 XLEP8X40005180853 

54 ΜΗΙ 2555 Φορτθγό – ανατρεπόμενο 77 IVECO ΞΑGIRUS Α Ε3TSTO 2008 WJME3TSS40C198272 

55 ΜΗΙ 7924 Βυτιοφόρο μεταφοράσ αποβλιτων (υδροφόρα) 77 IVECO ΞΑGIRUS Α Ε3TSTO 2006 WJME3TRS20C149390 

56 ΜΗΗ 1896 Νεωφορείο μεταφοράσ προςωπικοφ 16 FORD TRANSIT 2008 WFODXXTTFD8K45880 

57 KHH 5082 Ελκυςτιρασ με πλάκα επικακιςεωσ 77 IVECO 5AD720T41T 2013 WJMS3TSS40C257671 

58 KHH 5082 Επικακιμενο απορριμματοφόρο (πρζςςα) - ΑΦΟΙ ΑΞΠΕΡΙΑΔΗ ΟΕ 2013 XK9S311Y7CAJ29250 
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59 ΜΤ 7385 Νεωφορείο μεταφοράσ προςωπικοφ 15 DAIMLER CHRYSLER  2002 WDB9036721R388847 

60 ΜΗΤ 5807 Νεωφορείο μεταφοράσ προςωπικοφ 35 FIAT-IVECO 00-95-9218 1997 ZCF095D0002209065 

61 ΠΝ 357133 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο - MERCEDES BENZ AXOR 1829K/39 2007 WDB9505011L357133 

62 ΠΝ 183257 Φορτθγό μεταφ. αφαιρουμζνου αμαξ. με γάντηο - IVECO AD410T45 (TRAKKER)   2007 WJMJ4CTS40C183257 

63 ME 98435 Φορτωτισ 224 NEW HOLLAND - W190               2007 ZEF00W19100940597 

64 ΞΕ 52206 Φορτωτισ 192 FIAT HITACHI -  FR 160.2-R 2000 R1602-R583318 

65 ME 132006 Φορτωτισ 311 CATERPILLAR - 966M 2016 CAT0966MTKJP00730 

66 ME 103366 Εκςκαφζασ φορτωτισ 101 JCB - 3CXCSM4T 2008 JCB3CXCSC81337351 

67 ME 96459 Εργοταξιακό Αυτοκίνθτο 335 KOMATSU - HM300-2 2007 KMTHM005J26002267 

68 ME 141180 Εργοταξιακό Αυτοκίνθτο 321 CATERPILLAR - 725C 2019 CAT0725CCTFB00139 

69 ME 103676 Όχθμα πολλαπλϊν χριςεων 156 DAIMLER CHRYSLER / OM904LAIV/4.10 2008 WDB4051211V215212 

70 ME 99022 Φορτωτισ (μικρόσ) 16 BOBCAT - 453 2008 515113785 

71 ME 141002 Απορροφθτικό άρωκρο - κοφπα 28 BIEFFEBI - PG280DW 2019 1901012PKWEC 

72 ME 99021 Περονοφόρο 60 NISSAN - FJ01 A150 2008 FJ01E 797759 

73 ME 99023 Φορτωτισ (μικρόσ) 23 BOBCAT - 553 2008 516414124 

74 ΞΕ 103620 Φορτωτισ (μικρόσ) 86 JCB - ROBOΣ 190 2008 JCB190WSE81291852 

75 ΞΕ 108435 Περονοφόρο 65 HYSTER - H3.0FT 2008 L177B26464F 

76 ΞΕ 92618 Εκςκαφζασ φορτωτισ 101 JCB - 3CXCSM4T 2006 JCB3CXCSE60975200 

77 ΑΞ 66319 Αγροτ.μθχάνθμα (τρακτζρ) 35 NEW HOLLAND - NHT 3010 2008 HSML 19585 

78 ΑΞ 66320 Αγροτ.μθχάνθμα (τρακτζρ) 80 INTERNATIONAL - NEW HOLLAND TD 80 2008 HJD 113665 

79 ΞΕ 39161 Φορτωτισ 140 CATERPILLAR - 936F 1993 HJD 113665 
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Προδιαγραφζσ Επιςκευϊν Ελαςτικϊν (ΣΜΗΜΑΣΟ Β’) 
 

1) Επιςκευι διαρροϊν ελαςτικοφ επιβατικοφ οχιματοσ μικτοφ βάρουσ κάτω των 3,5 τόνων ςτο 
ςυνεργείο του αναδόχου.  
Επιςκευι διαρροισ ελαςτικοφ επιβατικοφ οχιματοσ που γίνεται με μεταφορά του οχιματοσ ι του 
ελαςτικοφ με ευκφνθ του Περιφερειακοφ υνδζςμου, ςτο ςυνεργείο του αναδόχου και 
περιλαμβάνει τθν αφαίρεςθ από το όχθμα, τθν επιςκευι του με ειδικό ςτεγανοποιθτικό μανςόν, 
τθ ηυγοςτάκμιςθ του και επανατοποκζτθςθ του, παραδοτζο ςε πλιρθ λειτουργία. 

2) Επιςκευι διαρροϊν ελαςτικοφ φορτθγοφ οχιματοσ – απορριμματοφόρου μικτοφ βάρουσ 
μεγαλφτερου ι ίςου των 3,5 τόνων ςτο ςυνεργείο του αναδόχου.   
Επιςκευι διαρροισ ελαςτικοφ φορτθγοφ οχιματοσ - απορριμματοφόρου που γίνεται με μεταφορά 
του οχιματοσ ι του ελαςτικοφ με ευκφνθ του Περιφερειακοφ υνδζςμου, ςτο ςυνεργείο του 
αναδόχου και περιλαμβάνει τθν αφαίρεςθ από το όχθμα, τθν επιςκευι του με ειδικό 
ςτεγανοποιθτικό μανςόν, τθν ηυγοςτάκμιςθ του και επανατοποκζτθςθ του, παραδοτζο ςε πλιρθ 
λειτουργία. 

3) Επιςκευι διαρροϊν μθχανιματοσ ζργου ςτο ςυνεργείο του αναδόχου.  
Επιςκευι διαρροισ ελαςτικοφ μθχανιματοσ ζργου που γίνεται με μεταφορά του μθχανιματοσ 
ζργου ι του ελαςτικοφ με ευκφνθ του Περιφερειακοφ υνδζςμου, ςτο ςυνεργείο του αναδόχου 
και περιλαμβάνει τθν αφαίρεςθ από το μθχάνθμα, τθν επιςκευι του με ειδικό ςτεγανοποιθτικό 
μανςόν, τθν ηυγοςτάκμιςθ του και επανατοποκζτθςθ του, παραδοτζο ςε πλιρθ λειτουργία. 

4) Επιςκευι διαρροϊν ελαςτικοφ επιβατικοφ οχιματοσ μικτοφ βάρουσ κάτω των 3,5 τόνων ςτο χϊρο 
εργαςίασ του (επί τόπου).  
Επιςκευι διαρροισ ελαςτικοφ επιβατικοφ οχιματοσ που γίνεται ςτο χϊρο εργαςίασ του 
(εγκατάςταςθ του Περιφερειακοφ υνδζςμου ι κατά τθν κίνθςι του ςτο δρόμο – εντόσ τθσ 
Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ), με ευκφνθ του αναδόχου μζςω του κινθτοφ του ςυνεργείου 
και περιλαμβάνει τθν αφαίρεςθ από το όχθμα, τθν επιςκευι του με ειδικό ςτεγανοποιθτικό 
μανςόν, τθ ηυγοςτάκμιςθ του και επανατοποκζτθςθ του, παραδοτζο ςε πλιρθ λειτουργία. . 
Χρόνοσ ανταπόκριςθσ εντόσ μίασ (1) ϊρασ για τθν ΠΕ Θεςςαλονίκθσ και εντόσ τριϊν (3) ωρϊν για 
τισ υπόλοιπεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ. 

5) Επιςκευι διαρροϊν ελαςτικοφ φορτθγοφ οχιματοσ – απορριμματοφόρου μικτοφ βάρουσ 
μεγαλφτερου ι ίςου των 3,5 τόνων ςτο χϊρο εργαςίασ του (επί τόπου).  
Επιςκευι διαρροισ ελαςτικοφ φορτθγοφ οχιματοσ - απορριμματοφόρου που γίνεται ςτο χϊρο 
εργαςίασ του (εγκατάςταςθ του Περιφερειακοφ υνδζςμου ι κατά τθν κίνθςι του ςτο δρόμο – 
εντόσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ), με ευκφνθ του αναδόχου μζςω του κινθτοφ του 
ςυνεργείου και περιλαμβάνει τθν αφαίρεςθ από το όχθμα, τθν επιςκευι του με ειδικό 
ςτεγανοποιθτικό μανςόν, τθν ηυγοςτάκμιςθ του και επανατοποκζτθςθ του, παραδοτζο ςε πλιρθ 
λειτουργία. Χρόνοσ ανταπόκριςθσ εντόσ μίασ (1) ϊρασ για τθν ΠΕ Θεςςαλονίκθσ και εντόσ τριϊν (3) 
ωρϊν για τισ υπόλοιπεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ. 

6) Επιςκευι διαρροϊν μθχανιματοσ ζργου ςτο χϊρο εργαςίασ του (επί τόπου).  
Επιςκευι διαρροισ ελαςτικοφ μθχανιματοσ ζργου που γίνεται ςτο χϊρο εργαςίασ του 
(εγκατάςταςθ του Περιφερειακοφ υνδζςμου - εντόσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ), με 
ευκφνθ του αναδόχου μζςω του κινθτοφ του ςυνεργείου και περιλαμβάνει τθν αφαίρεςθ από το 
μθχάνθμα, τθν επιςκευι του με ειδικό ςτεγανοποιθτικό μανςόν, τθν ηυγοςτάκμιςθ του και 
επανατοποκζτθςθ του, παραδοτζο ςε πλιρθ λειτουργία. Χρόνοσ ανταπόκριςθσ εντόσ μίασ (1) 
ϊρασ για τθν ΠΕ Θεςςαλονίκθσ και εντόσ τριϊν (3) ωρϊν για τισ υπόλοιπεσ Περιφερειακζσ 
Ενότθτεσ τθσ Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ. 

 
 





 
 

 

ελίδα 20 

Πρόςθετα ςτοιχεία 
 
 Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία, εικονογραφθμζνα ζντυπα - 
prospectus από τον προμθκευτι, και κάκε επιπλζον ςτοιχείο που κα διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ των 
προςφερόμενων ειδϊν. Σα τεχνικά ζντυπα μπορεί να είναι ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 
 
 Για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ τθσ προμικειασ να δοκοφν από τον προςφζροντα όλεσ οι πλθροφορίεσ 
και τα ςχετικά ςτοιχεία που αφοροφν ςε τεχνικζσ εγκρίςεισ, εγκρίςεισ ποιότθτασ, ςιματα ποιότθτασ κλπ 
του ςυνόλου των ηθτοφμενων ειδϊν και υπθρεςιϊν.  
 
Επιςθμαίνεται ςτουσ Οικονομικοφσ Φορείσ, πωσ επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για ζνα (1) τμιμα (Α 
ι Β) ι και για τα 2 (δφο) τμιματα. Σονίηεται όμωσ, πωσ δεν επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ για μζροσ 
των ειδϊν ενόσ Σμιματοσ, παρά μόνο για το ςφνολο των ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτο κάκε Σμιμα.  
Σζλοσ, προβλζπεται ριτρα Προαίρεςθσ που αφορά το τμιμα Α και ςυγκεκριμζνα τθν προμικεια επιπλζον 
308 τεμαχίων ελαςτικϊν. 
 
 
 

ΤΟΣΑΧΘΗΜΕ 
Θεςςαλονίκθ    10/03/2021 

 
 

 
 

Χριςτοσ Δθμόπουλοσ 
ΠΕ Ξθχανολόγων  Ξθχανικϊν 

Α’ Βακμοφ 
 
 
 

 
τζφανοσ Σράικοσ 

ΣΕ Ξθχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
Ξθχανικϊν 
 Α’ Βακμοφ 

ΕΝΕΓΧΘΗΜΕ 
Θεςςαλονίκθ    10/03/2021 

 
Ο Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Διοίκθςθσ & 
Επίβλεψθσ Σεχνικϊν Ζργων – 

Σεχνικϊν Ξελετϊν Προμθκειϊν 
& Τπθρεςιϊν 

 
 
 
 
 

Ιωάννθσ αββίδθσ 
ΠΕ Χθμικϊν Ξθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 

ΘΕΩΡΗΘΗΜΕ 
Θεςςαλονίκθ   10/03/2021 

 
Η Προϊςταμζνθ  

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ 
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  

 
 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Σάτςθ 
ΠΕ Χθμικϊν Ξθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 
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ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Χρθματοδότθςθ : Κδιοι πόροι 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ: 405.240,00 € με δικαίωμα προαίρεςησ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ: 502.497,60€ με δικαίωμα προαίρεςησ 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ ζχει προκφψει λαμβάνοντασ υπόψθ προθγοφμενεσ μελζτεσ του ίδιου ι άλλου ΟΣΑ κακϊσ και βάςθ ζρευνασ αγοράσ. 

 
ΣΜΗΜΑ Α’): ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 
 

1. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α ΟΧΗΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΤΠΟ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24% (€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

24% (€) 
ΧΩΡΟ 

1 
Νεωφορείο δφο 

αξόνων 51 κζςεων 
ΜΗΙ 1628 295/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 370 740,00  ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Δρόμου πίςω 4 370 1.480,00  

2 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 19 κζςεων 
ΜΗΗ 6483 195/75 R16 

Δρόμου εμπρόσ 2 105 210,00  
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 4 105 420,00  

3 
Νεωφορείο δφο 

αξόνων 40 κζςεων 
ΜΗΗ 6737 265/70 R19.5 

Δρόμου  εμπρόσ 2 270 540,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 270 1.080,00  

4 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 15 κζςεων 
ΜΗΗ 1896 185/75 R16C 

Δρόμου εμπρόσ 2 105 210,00  ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Δρόμου πίςω 4 105 420,00  

5 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 15 κζςεων 
ΜΤ 7385 225/70 R15 

Δρόμου εμπρόσ 2 115 230,00  
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 2 115 230,00  

6 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 35 κζςεων 
ΜΗΤ 5807 225/75 R17.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 235 470,00  ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Δρόμου πίςω 4 235 940,00  
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7 

Φορτθγό 
μεταφοράσ κάδων 

(κουρτίνα), δφο 
αξόνων 

ΜΗΗ 1894 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 390 780,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 4 390 1.560,00  

8 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΗ 6727 
315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2 400 800,00  

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Ημιαςφάλτινα πίςω 4 400 1.600,00  

385/65 R22.5 Ελεφκεροσ άξονασ 2 390 780,00  

9 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων  τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΗ 6586 
315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2 400 800,00  

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Ημιαςφάλτινα πίςω 4 400 1.600,00  

385/65 R22.5 Ελεφκεροσ άξονασ 2 390 780,00  

10 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΟ 8622 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2 410 820,00  ΒΙΟΝΟΓΙΜΟ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

Ημιαςφάλτινα πίςω 8 410 3.280,00  

11 
Φορτθγό βυτιοφόρο 

ακακάρτων 
(υδροφόρα) 

ΜΗI 7924 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2 410 820,00  ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

Ημιαςφάλτινα πίςω 8 410 3.280,00  

12 
Φορτθγό βυτιοφόρο 

ακακάρτων 
(υδροφόρα) 

KHΗ 1903 315/70 R22.5 
Δρόμου εμπρόσ 2 380 760,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 4 380 1.520,00  

13 
Φορτθγό βυτιοφόρο 

ακακάρτων 
(υδροφόρα) 

KHΗ 1904 315/70 R22.5 
Δρόμου εμπρόσ 2 380 760,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 380 1.520,00  

14 
Φορτθγό κοινό μθ 

ανατρεπόμενο 
ΜΗΟ 8520 275/70 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 430 860,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Δρόμου πίςω 4 430 1.720,00  
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15 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 2555 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2 410 820,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα πίςω 8 410 3.280,00  

16 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7930 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

4 400 1.600,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα πίςω 8 400 3.200,00  

17 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7931 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

4 400 1.600,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα πίςω 8 400 3.200,00  

18 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7932 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

4 400 1.600,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 
Ημιαςφάλτινα πίςω 8 400 3.200,00  

19 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
 ΜΗΗ 7131 265/65 R17 70/30 4 145 580,00  

ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

20 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7890 255/65 R17 70/30 4 145 580,00  

ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

21 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7891 255/65 R17 70/30 4 145 580,00  ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

22 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7846 205/80 R16 50/50 4 105 420,00  

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

23 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗH 1906 245/70 R16  M+S 50/50 4 130 520,00  

ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

24 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 6985 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

25 Φορτθγό KHΗ 7000 315/80 R22.5 Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
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μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

26 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7001 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

27 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7002 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

28 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7003 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

29 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7005 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

30 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7006 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

31 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7007 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

32 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7008 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

33 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7009 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  
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34 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7010 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

35 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7011 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

36 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7012 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

37 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7013 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

38 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7014 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

39 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7016 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

40 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7019 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

41 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7020 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

42 
Φορτθγό 

μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

KHΗ 7021 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  
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τεςςάρων αξόνων 

43 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7023 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

44 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7143 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

45 

Φορτθγό ρυμουλκό 
(με πλάκα 

επικακιςεωσ) ΜΗΗ 5082 

315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 390 780,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

Επικακιμενο 
απορριμματοφόρο 

385/65 R22.5 Δρόμου πίςω 6 390 2.340,00  

46 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1859 285/70 R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 300 600,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 300 1.200,00  

47 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1951 285/70 R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 300 600,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 300 1.200,00  

48 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1952 285/70 R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 300 600,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 300 1.200,00  

49 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΙ 7782 12 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 380 760,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 380 1.520,00  

50 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHO 8623 315/80 R22,5 

Δρόμου εμπρόσ 2 390 780,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 390 1.560,00  

51 Φορτθγό μθ KHO 7862 10 R17.5 Δρόμου εμπρόσ 2 330 660,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
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ανατρεπόμενο Δρόμου πίςω 4 300 1.200,00  ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

52 
Φορτθγό 

μεταφοράσ κάδων 
(αλυςιδάκι) 

KHO 8572 12 R22.5 
Δρόμου εμπρόσ 2 380 760,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4 380 1.520,00  

53 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
δφο αξόνων 

ΠΝ-950501 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 390 780,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 4 390 1.560,00  

54 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τριϊν αξόνων 

ΠΝ-183257 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 390 780,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

55 
Φορτθγό 

ανατρεπόμενο 
KHΗ 1895 195/75 R16 

Δρόμου εμπρόσ 2 105 210,00  
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 4 105 420,00  

56 Επιβατικό 4X4 ΜΗO 8866 205/75 R15 Δρόμου 50/50 4 135 540,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

57 Επιβατικό 4X4 ΜΗΗ 8194 215/55 R17 Δρόμου/4 εποχϊν 4 150 600,00  
ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

58 Επιβατικό ΜΗΗ 8195 205/55 R16 Δρόμου/4 εποχϊν 4 90 360,00  
ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

59 Επιβατικό ΜΗΗ 6470 175/65 R14 Δρόμου 4 65 260,00  
ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

60 Επιβατικό ΜΗΙ 6833 225/40 R18 Δρόμου/4 εποχϊν 4 125 500,00  
ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

512 ΤΝΟΛΟ (€) 180.000,00 
 

      

ΦΠΑ 24% (€) 43.200,00 
 

      

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
(€) 

223.200,00 
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2. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΤΠΟ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

24% (€) 
ΧΩΡΟ 

1 Φορτωτισ ΞΕ 98435 23.5 R25 Radial-τφπου μεταλλικά 4 1.850,00 7.400,00 
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

2 Φορτωτισ ΞΕ 52206 23.5 R25 Radial τφπου μεταλλικά 4 1.850,00 7.400,00 
ΠΑΡΜΟ 

ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

3 Φορτωτισ ΞΕ 132006 26.5 R25 
Radial - τφπου 

μεταλλικά 
4 2.600,00 10.400,00 

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

4 Φορτωτισ ΞΕ 39161 20.5 R25 Radial-τφπου μεταλλικά 4 1.500,00 6.000,00 ΧΤΣΑ ΜΑΣΕΡΙΟΗ 

5 Εκςκαφζασ - Φορτωτισ ΞΕ 103366 
12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ 2 300,00 600,00 ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 18.4/26 υμβατικά πίςω 2 600,00 1.200,00 

6 Εκςκαφζασ - Φορτωτισ ΞΕ 92618 
12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ 2 300,00 600,00 

ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 
18.4/26 υμβατικά πίςω 2 600,00 1.200,00 

7 Εργοταξιακό φορτθγό ΞΕ 96459 23.5 R25 Radial τφπου μεταλλικά 6 1.850,00 11.100,00 
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

8 Εργοταξιακό φορτθγό ΞΕ 141180 23.5 R25 Radial τφπου μεταλλικά 6 1.850,00 11.100,00 
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

9 
Όχθμα πολλαπλϊν 

χριςεων 
ΞΕ 103676 365/80 R20 Radial τφπου μεταλλικά 4 580,00 2.320,00 

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

10 Περονοφόρο ΞΕ 99021 
6.50-10 υμβατικά εμπρόσ 2 110,00 220,00 

ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 
5.00-8 υμβατικά πίςω 2 95,00 190,00 

11 Περονοφόρο ΞΕ 108435 

28*9-15(815-
15) 

υμβατικά εμπρόσ 2 170,00 340,00 
ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

6.50-10 υμβατικά πίςω 2 110,00 220,00 

12 Φορτωτισ (μικρόσ) ΞΕ 99023 27*8.5-15 υμβατικά  4 190,00 760,00 ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 
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13 Φορτωτισ (μικρόσ) ΞΕ 103620 12-16.5 υμβατικά  4 290,00 1.160,00 ΜΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

14 
Αγροτικόσ ελκυςτιρασ 

(τρακτζρ) 
ΑΞ 66319 

240/70 R16 Radial μεταλλικά εμπρόσ 2 200,00 400,00 ΠΑΡΜΟ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 360/70 R20 Radial μεταλλικά πίςω 2 350,00 700,00 

15 
Αγροτικόσ ελκυςτιρασ 

(τρακτζρ) 
ΑΞ 66320 

320/85 R24 Radial μεταλλικά εμπρόσ 2 320,00 640,00 ΠΑΡΜΟ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 460/85 R30 Radial μεταλλικά πίςω 2 670,00 1.340,00 

    

ΤΝΟΛΟ ΣΕΜΑΧΙΩΝ 64 ΤΝΟΛΟ (€) 65.290,00   

     
   ΦΠΑ 24% (€) 15.669,60 

 

     
  

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
(€) 

80.959,60 

  
 
 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021-2022 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ΣΕΜ) 
ΚΟΣΟ (€) 

Π
Ρ

Ο
Μ

Η
Θ

ΕΙ
Α

 ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ ΕΝΑΣΙΜΩΟ ΟΧΗΞΑΣΩΟ : 512 180.000,00 

ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ ΕΝΑΣΙΜΩΟ ΞΗΧΑΟΗΞΑΣΩΟ : 64 65.290,00 

ΤΟΟΝΟ ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ: 576 245.290,00 

Φ.Π.Α. 24% :   58.869,60 

ΤΟΟΝΟ ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ ΞΕ Φ.Π.Α. :   304.159,60 
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ΣΜΗΜΑ Α’): ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
 

1. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

Α/Α ΟΧΗΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΤΠΟ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ - 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

24% (€) 
ΧΩΡΟ 

1 
Νεωφορείο δφο 

αξόνων 51 κζςεων 
ΜΗΙ 1628 295/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 2 370 740,00  ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Δρόμου πίςω 4 370 1.480,00  

2 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 19 κζςεων 
ΜΗΗ 6483 195/75 R16 

Δρόμου εμπρόσ 2  105 210,00  
ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 

Δρόμου πίςω 4  105 420,00  

3 
Νεωφορείο δφο 

αξόνων 40 κζςεων 
ΜΗΗ 6737 265/70 R19.5 

Δρόμου  εμπρόσ 2  270 540,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4  270 1.080,00  

4 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 15 κζςεων 
ΜΗΗ 1896 185/75 R16C 

Δρόμου εμπρόσ 2 105 210,00  ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Δρόμου πίςω 4 105 420,00  

5 
Νεωφορείο    δφο 

αξόνων 35 κζςεων 
ΜΗΤ 5807 225/75 R17.5 

Δρόμου εμπρόσ 2  235 470,00  ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Δρόμου πίςω 4  235 940,00  

6 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΗ 6727 
315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2  400 800,00  

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

6  400 2.400,00  

385/65 R22.5 Ελεφκεροσ άξονασ 2  390 780,00  

7 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλιτων  τριϊν 
αξόνων 

ΜΗΗ 6586 
315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2  400 800,00  

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

6  400 2.400,00  

385/65 R22.5 Ελεφκεροσ άξονασ 2  390 780,00  
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8 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 2555 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

2  410 820,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

8  410 3.280,00  

9 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7930 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

4  400 1.600,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

8  400 3.200,00  

10 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7931 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

4  400 1.600,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

8  400 3.200,00  

11 
Φορτθγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΜΗΙ 7932 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

4  400 1.600,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

8  400 3.200,00  

12 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
 ΜΗΗ 7131 265/65 R17 70/30 4  145 580,00  

ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

13 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7890 255/65 R17 70/30 4  145 580,00  

ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

14 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗΙ 7846 205/80 R16 50/50 4  105 420,00  

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

15 
Φορτθγό 

(Ημιφορτθγό) 
ΜΗH 1906 245/70 R16  M+S 50/50 4  130 520,00  

ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

16 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7010 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

17 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7011 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  
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18 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7012 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

19 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7013 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

20 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7014 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

21 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7016 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

22 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7019 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

23 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7020 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

24 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7021 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

25 

Φορτθγό 
μεταφοράσ 

απορριμματοδεκτϊν 
τεςςάρων αξόνων 

KHΗ 7023 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 4 390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8 390 3.120,00  

26 
Φορτθγό 

μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

KHΗ 7143 315/80 R22.5 
Δρόμου εμπρόσ 4  390 1.560,00  

ΞΑ ΕΤΜΑΡΠΙΑ 
Δρόμου πίςω 8  390 3.120,00  
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τεςςάρων αξόνων 

27 
Φορτθγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1859 285/70 R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 2  300 600,00  ΑΟΑΜΤΜΝΩΗ / 
ΣΑΓΑΡΑΔΕ Δρόμου πίςω 4  300 1.200,00  

28 Επιβατικό 4X4 ΜΗO 8866 205/75 R15 Δρόμου 50/50 4  135 540,00  
ΧΤΣΑ 

ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

29 Επιβατικό 4X4 ΜΗΗ 8194 215/55 R17 Δρόμου/4 εποχϊν 4  150 600,00  
ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

30 Επιβατικό ΜΗΗ 8195 205/55 R16 Δρόμου/4 εποχϊν 4  90 360,00  
ΜΕΟΣΡΙΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

262  ΤΝΟΛΟ (€) 89.850,00 
 

     

  ΦΠΑ 24% (€) 21.564,00 
 

     

  
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

(€) 
111.414,00 

 

 
 
 
 

2. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΑΣΑΕΙ 

ΣΤΠΟ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ -
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
- ΤΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
24% (€) 

ΧΩΡΟ 

1 Φορτωτισ ΞΕ 98435 23.5 R25 
Radial-τφπου 

μεταλλικά 
4 1.850,00       7.400,00    

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

2 Φορτωτισ ΞΕ 52206 23.5 R25 
Radial τφπου 

μεταλλικά 
2 1.850,00       3.700,00    

ΠΑΡΜΟ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 
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3 Φορτωτισ ΞΕ 132006 26.5 R25 
Radial - τφπου 

μεταλλικά 
4 2.600,00     10.400,00    

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

5 
Εκςκαφζασ - 

Φορτωτισ 
ΞΕ 103366 

12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ 2 300,00           600,00    ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 18.4/26 υμβατικά πίςω 2 600,00       1.200,00    

6 
Εκςκαφζασ - 

Φορτωτισ 
ΞΕ 92618 

12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ 2 300,00           600,00    ΜΔΑΤ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 18.4/26 υμβατικά πίςω 2 600,00       1.200,00    

7 Εργοταξιακό φορτθγό ΞΕ 96459 23.5 R25 
Radial τφπου 

μεταλλικά 
6 1.850,00     11.100,00    

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

8 Εργοταξιακό φορτθγό ΞΕ 141180 23.5 R25 
Radial τφπου 

μεταλλικά 
6 1.850,00     11.100,00    

ΧΤΣΑ 
ΞΑΤΡΟΡΑΧΗ 

10 Περονοφόρο ΞΕ 99021 
6.50-10 υμβατικά εμπρόσ 2 110,00           220,00    ΜΔΑΤ 

ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 5.00-8 υμβατικά πίςω 2 95,00           190,00    

11 Περονοφόρο ΞΕ 108435 

28*9-
15(815-15) 

υμβατικά εμπρόσ 2 170,00           340,00    ΜΔΑΤ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

6.50-10 υμβατικά πίςω 2 110,00           220,00    

12 Φορτωτισ (μικρόσ) ΞΕ 99023 27*8.5-15 υμβατικά  4 190,00           760,00    
ΜΔΑΤ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

13 Φορτωτισ (μικρόσ) ΞΕ 103620 12-16.5 υμβατικά  4 290,00       1.160,00    
ΜΔΑΤ 
ΣΑΓΑΡΑΔΩΟ 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

46 ΤΝΟΛΟ (€) 50.190,00    
  

     

  ΦΠΑ 24% (€)     12.045,60    

 

     
 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
(€) 

    62.235,60    
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) ΠΡΟΑΙΡΕΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021-2022 ΠΡΟΑΙΡΕΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ (ΣΕΜ) ΠΡΟΑΙΡΕΗ - ΚΟΣΟ (€) 

Π
Ρ

Ο
Μ

Η
Θ

ΕΙ
Α

 ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ ΕΝΑΣΙΜΩΟ ΟΧΗΞΑΣΩΟ : 262 89.850,00 

ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ ΕΝΑΣΙΜΩΟ ΞΗΧΑΟΗΞΑΣΩΟ : 46 50.190,00 

ΤΟΟΝΟ ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ: 308 140.040,00 

Φ.Π.Α. 24% :   33.609,60 

ΤΟΟΝΟ ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ ΞΕ Φ.Π.Α. :   173.649,60 

        
 
 
ΣΜΗΜΑ Β’): ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

 
 

ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΣΟ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΤ 
ΦΟΡΣΗΓΟ ΟΧΗΜΑ  3,5 

ΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΟΧΗΜΑ ΚΑΣΩ 3,5 ΣΟΝΩΝ ΤΝΟΛΟ (€) 

ΧΩΡΟ ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΤΟΕΡΓΕΙΟ 
ΑΟΑΔΟΧΟΤ 

ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

(ΕΠΙΣΟΠΟΤ) 

ΤΟΕΡΓΕΙΟ 
ΑΟΑΔΟΧΟΤ 

ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

(ΕΠΙΣΟΠΟΤ) 

ΤΟΕΡΓΕΙΟ 
ΑΟΑΔΟΧΟΤ 

ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

(ΕΠΙΣΟΠΟΤ) 

  

ΚΟΣΟ ΕΠΙΚΕΤΗ (€/ΣΕΜΑΧΙΟ 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.) 15,00 60,00 15,00 60,00 12,00 40,00 

ΠΟΟΣΗΣΑ (ΣΕΜΑΧΙΑ) 30 80 500 100 30 20 760 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ (€) 450,00 4.800,00 7.500,00 6.000,00 360,00 800,00 

19.910,00 

            Φ.Π.Α. 24% 4.778,40 

            ΤΟΟΝΟ 24.688,40 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ  
(ΣΜΗΜΑΣΑ Α’ ΚΑΙ Β’) 
 
 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ /  
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

CPV 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ΣΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

ΣΜΗΜΑ Α’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 
34350000-5 «Ελαςτικά ελαφράσ 

και βαρζασ χριςεωσ» 
576 245.290,00 

ΣΜΗΜΑ Α’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 
(ΠΡΟΑΙΡΕΗ) 

34350000-5 «Ελαςτικά ελαφράσ 
και βαρζασ χριςεωσ» 

308 140.040,00 

ΣΜΗΜΑ Β’: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ 
50116500-6 «Τπθρεςίεσ 

επιςκευισ, προςαρμογισ και 
ηυγοςτάκμιςθσ ελαςτικϊν» 

760 19.910,00 

ΤΝΟΛΟ (€) 405.240,00  

Φ.Π.Α. 24% (€) 97.257,60 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (€) 502.497,60 
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Σο κόςτοσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, κα βαρφνει τουσ προχπολογιςμοφσ για τα οικονομικά 

ζτθ 2021, 2022 και 2023 ωσ εξισ: (Οι τιμζσ ςυμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ / Κ.Α. 20.6671.001 
(ΜΕΣ.ΜΕΑ) 

(€) 

20.6672.004 
(Μ.Ε.) 

(€) 

10.6671.001 
(ΚΕΝΣΡΙΚΑ) 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

2021 139.609,12 59.882,08 1.507,84 200.999,04 

2022 139.609,12 59.882,08 1.507,84 200.999,04 

2023 69.804,56 29.941,04 753,92 100.499,52 

 
349.022,80 149.705,20 3.769,60 502.497,60 

 

 

 

ΤΟΣΑΧΘΗΜΕ 
Θεςςαλονίκθ    10/03/2021 

 
 
 

Χριςτοσ Δθμόπουλοσ 
ΠΕ Ξθχανολόγων  Ξθχανικϊν 

Α’ Βακμοφ 
 
 

 
 

τζφανοσ Σράικοσ 
ΣΕ Ξθχανολόγων Ηλεκτρολόγων  Ξθχανικϊν 

Α’ Βακμοφ 

ΕΝΕΓΧΘΗΜΕ 
Θεςςαλονίκθ    10/03/2021 

 
Ο Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Διοίκθςθσ & Επίβλεψθσ Σεχνικϊν 
Ζργων – Σεχνικϊν Ξελετϊν Προμθκειϊν & 

Τπθρεςιϊν 
 
 
 
 
 

Ιωάννθσ αββίδθσ 
ΠΕ Χθμικϊν Ξθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 

ΘΕΩΡΗΘΗΜΕ 
Θεςςαλονίκθ   10/03/2021 

 
Η Προϊςταμζνθ  

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ 
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν  

 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Σάτςθ 
ΠΕ Χθμικϊν Ξθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  

Εδική υγγραφή Τποχρεϊςεων 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Αντικείμενο τησ ςυγγραφήσ υποχρεϊςεων 
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν προμικεια, τοποκζτθςθ, και επιςκευι ελαςτικϊν των 

οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Περιφερειακοφ υνδζςμου Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων 

(Φο.Δ..Α.) Μεντρικισ Ξακεδονίασ, για χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
Σρόποσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ 
Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Εκτελεςτικι 

Επιτροπι κατά τισ διατάξεισ του Ο.4412/2016 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτι 

ιςχφει. 

Ο ανάδοχοσ του τμιματοσ Α (προμικεια ελαςτικϊν) είναι υποχρεωμζνοσ να παραλαμβάνει τα 

χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά για ανακφκλωςθ ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ. Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ ι αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό 

που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 

οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και 

του εκπροκζςμου.  

Ματά τθν διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ φςτερα 

από ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ να αντικαταςτιςει ολόκλθρο το είδοσ που ζχει υποςτεί φκορά 

και θ οποία δεν οφείλεται ςε κακι χριςθ. Η βλάβθ που κα παρουςιάηεται πρζπει να επανορκϊνεται ςε 

πζντε (5) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν θμερομθνία ειδοποιιςεωσ.  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
υμβατικά τεφχη 
υμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι : 

α)   Η διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
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β)   Σο τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου 
γ)   Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 
δ)    Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ε) Η τεχνικι περιγραφι τθσ προςφοράσ του αναδόχου 

 
ΑΡΘΡΟ 5O 
Εγγφηςη ποιότητασ προμήθειασ 
 Ο προμθκευτισ εγγυάται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ότι τα προσ προμικεια είδθ 
ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ όρουσ των προδιαγραφϊν και ότι είναι ςτο ςφνολό τουσ από υλικό 
άριςτθσ ποιότθτασ και καταςκευισ, απαλλαγμζνα από οποιοδιποτε ελάττωμα.  
Επίςθσ εγγυάται πωσ τα προμθκευόμενα είδθ ανταποκρίνονται από κάκε άποψθ για τθ χριςθ και 
λειτουργία για τθν οποία προορίηονται. Προσ τοφτο κα κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ Τπεφκυνθ 
Διλωςθ του προμθκευτι όπου κα αναφζρεται ότι εφόςον κατοχυρωκεί θ προμικεια ςτον 
ςυγκεκριμζνο διαγωνιηόμενο, ιςχφει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα ελαςτικά που κα προμθκεφςει 
για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Αν διαπιςτωκεί ςτο 
διάςτθμα αυτό ότι τα προςφερόμενα είδθ ζχουν υποςτεί βλάβθ που δεν οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε 
κακι χριςθ, ο προμθκευτισ οφείλει να αντικαταςτιςει άμεςα το κατεςτραμμζνο ι φκαρμζνο είδοσ 
χωρίσ χρζωςθ ςε πζντε (5) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
ε περίπτωςθ που απαιτθκεί ο ζλεγχοσ ςε εξειδικευμζνο εργαςτιριο για εξακρίβωςθ του λόγου 
πικανισ αςτοχίασ των προμθκευόμενων υλικϊν, τα ζξοδα βαρφνουν τον προμθκευτι. Ο προμθκευτισ, 
ςε κάκε περίπτωςθ, είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ 
κάκε υλικοφ που κα παρουςιάςει βλάβθ ι φκορά λόγω κακισ ποιότθτασ.  
Αν ο ανάδοχοσ καταςτεί υπότροποσ με τθν προμικεια ακατάλλθλου υλικοφ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 
όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ. 
ε περίπτωςθ που οι ωσ άνω βλάβεσ ι ελαττϊματα προκαλζςουν ολικι ι μερικι καταςτροφι του 
εξοπλιςμοφ του Περιφερειακοφ υνδζςμου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε άμεςθ 
επιςκευι – αντικατάςταςθ αυτοφ, ενϊ ο φορζασ διατθρεί κάκε δικαίωμα να τον κθρφξει ζκπτωτο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
Σρόποσ Πληρωμήσ 
Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνεται τμθματικά με εντάλματα που κα εκδίδονται μετά από 

κάκε παραλαβι των ειδϊν/ παροχι υπθρεςίασ επιςκευισ ελαςτικοφ από τθν εκάςτοτε αρμόδια 

επιτροπι.  

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον ανάδοχο φόροι και κρατιςεισ.  

Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 

του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Περιφερειακοφ υνδζςμου ΦΟΔΑ Μεντρικισ Ξακεδονίασ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

αλλά και τθσ προαίρεςθσ ςτθν περίπτωςθ που ενεργοποιθκεί αυτι.  

ε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ 

ενεχυρίαςθσ, ςφμφωνα με τθν ΜΤΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίςεισ για τισ πληρωμζσ των 

δαπανών του ςυγχρηματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων». 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Επίλυςη διαφορϊν 
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Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 

Εφετείο Θεςςαλονίκθσ,  κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 

4412/2016. 

Πριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο, προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο  
φμβαςη - Χρόνοσ ιςχφοσ 
Ξετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (είτε για το τμιμα Α, είτε για το τμιμα Β) κα είναι είκοςι τζςςερισ (24) 

μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Δίνεται δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ χρονικισ ιςχφοσ των ςυμβάςεων του ΣΞΗΞΑΣΟ Α’ και 

ΣΞΗΞΑΣΟ Β’ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ των Άρκρων 132, 206 και 217 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 

147Α’/08-08-2016) ςτθ περίπτωςθ μθ εξάντλθςθσ του οικονομικοφ αντικειμζνου του εκάςτοτε 

τμιματοσ ςτο αρχικό διάςτθμα.  

Η τροποποίθςθ τθσ χρονικισ ιςχφοσ: 

- δεν κα ξεπερνάει ςε διάρκεια το ςφνολο του αρχικοφ διαςτιματοσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον αφορά το 

ΣΞΗΞΑ Α’  ι το 50%  του αρχικοφ διαςτιματοσ τθσ ςφμβαςθσ του εφόςον θ ςφμβαςθ αφορά το 

ΣΞΗΞΑ Β’. 

- δεν κα διαφοροποιεί τισ τιμζσ των υλικϊν/υπθρεςιϊν 

- δεν κα μεταβάλει τθν ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ.  

  

ΑΡΘΡΟ 9Ο  
Κυρϊςεισ για εκπρόθεςμη παράδοςη 
Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 

λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 

147Α’/08-08-2016), επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 

παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

 Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 

υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των 

υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 

ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
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Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ - παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα 

διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, 

αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Χρόνοσ και τόποσ παραλαβήσ υλικϊν και υπηρεςιϊν 
Η αλλαγι και τοποκζτθςθ των καινοφργιων ελαςτικϊν κα γίνεται τμθματικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, όποτε απαιτείται για κάκε όχθμα/μθχάνθμα ζργου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 

υπθρεςίασ και κα ςυμπεριλαμβάνει τοποκζτθςθ, ηυγοςτάκμιςθ και ζλεγχο των ελαςτικϊν επί των 

οχθμάτων είτε ςτο κατάςτθμα του αναδόχου είτε ςτο χϊρο εργαςίασ του οχιματοσ. Ο χρόνοσ 

παράδοςθσ κα είναι το αργότερο (5)  θμζρεσ   από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, ςτθν οποία 

κα αναγράφεται θ αναγκαία ποςότθτα και το είδοσ. 

Ξετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 

αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

τθ περίπτωςθ αποκατάςταςθσ ζκτακτθσ βλάβθσ ελαςτικοφ που κα πρζπει να γίνει επιτόπου ςε 

ακινθτοποιθμζνο όχθμα που βρίςκεται ςε δρομολόγιο κίνθςθσ πάνω ςτο οδικό δίκτυο εντόσ τθσ 

Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ, είτε ςε ακινθτοποιθμζνο όχθμα/μθχάνθμα που βρίςκεται εντόσ 

του χϊρου εργαςίασ των εγκαταςτάςεων του Περιφερειακοφ υνδζςμου, τότε θ απόκριςθ του 

αναδόχου ςτο αίτθμα τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να είναι άμεςθ (Χρόνοσ ανταπόκριςθσ εντόσ μίασ (1) 

ϊρασ για τθν ΠΕ Θεςςαλονίκθσ και εντόσ τριϊν (3) ωρϊν για τισ υπόλοιπεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ 

Περιφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονία), από το αίτθμα τθσ υπθρεςίασ). 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  
Διαδικαςία παραλαβήσ υλικϊν (τμήμα Α) 
1. Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ του άρκρου 221 του Ο. 4412/16(ΦΕΜ-147 Α/8-8-

16), οι οποίεσ ειδοποιοφνται από τον υπογράφοντα τησ αντίςτοιχησ εντολήσ προμήθειασ των ειδϊν, 

ϊςτε να παρευρίςκονται ςτον χϊρο παράδοςησ τη ςτιγμή που αυτή θα πραγματοποιηθεί. 

2. Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 

καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Η ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με όλουσ τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Ξε μακροςκοπικι εξζταςθ. 

β) Ξε χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ). 

3. τθ ςυνζχεια ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ 

ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τα 

αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν 

ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί 

ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να 

προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 
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Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Σο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

4. Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο 

τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ 

γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν το υλικό είναι κατάλλθλο ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. Εφόςον 

κρικεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ 

δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 

παραλαβι του υλικοφ, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον 

κρικεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ του υλικοφ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να 

απορριφκεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν κατά 

τον μακροςκοπικό ζλεγχο, θ επιτροπι δεν προβαίνει ςτθ λιψθ και αποςτολι δειγμάτων και 

αντιδειγμάτων για άλλουσ περαιτζρω ελζγχουσ. 

5. τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 (του Ο. 4412/16, ΦΕΜ 

147 Α/8-8-16), μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ περιπτϊςεισ υλικϊν που απορρίφκθκαν ι 

κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ με βάςθ του ελζγχουσ που διενζργθςε θ 

πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. Η παραπομπι κατά τα ανωτζρω γίνεται φςτερα από ςχετικό 

αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. Η δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ 

προβαίνει εκ νζου, ςε όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ από τθ ςφμβαςθ ελζγχουσ και ςυντάςςει ςχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ και ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ 

παραγράφουσ 3 και 4. 

Σο αίτθμα για επανεξζταςθ υλικοφ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ, υποβάλλεται από τον 

προμθκευτι, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 

τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Σα ζξοδα τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ, βαρφνουν τον 

προμθκευτι, εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ 

ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Σα ζξοδα αυτά 

καταλογίηονται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου και εκπίπτουν από το ποςό 

πλθρωμισ του προμθκευτι ι ειςπράττονται από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι με 

βεβαίωςθ μζςω του δθμοςίου ταμείου. 

6. Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

7. Ξε απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, μπορεί να παραπζμπεται για επανεξζταςθ 

υλικό ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται προσ τοφτο, ακόμθ και ςτθν 
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περίπτωςθ που παραλιφκθκε οριςτικά από τθν πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ. τθν περίπτωςθ 

αυτι ιςχφουν για το Δθμόςιο και για τον προμθκευτι τα αναφερόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Αν ο προμθκευτισ διαφωνεί με το αποτζλεςμα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν 

κατά τθν παραλαβι από τθν πρωτοβάκμια ι τθ δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μπορεί να 

ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ' ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ' ζφεςθ εξζταςθ γίνεται, 

φςτερα από ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ, ςε εργαςτιριο διαφορετικό από εκείνο που διενιργθςε τθν 

αρχικι εξζταςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 13 του άρκρου 214. Ο προμθκευτισ μπορεί να ηθτιςει 

κατ' ζφεςθ εξζταςθ είτε θ παραλαβι διενεργείται από πρωτοβάκμια είτε από δευτεροβάκμια 

επιτροπι παραλαβισ. 

τθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει άλλο κατάλλθλο εργαςτιριο από αυτό που διενιργθςε τον αρχικό 

ζλεγχο, θ κατ' ζφεςθ εξζταςθ γίνεται ςε αυτό, αλλά με εξεταςτι του Γενικοφ Χθμείου του Μράτουσ ι 

άλλου φορζα. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για τθν περίπτωςθ τζλθ. 

Σο αίτθμα του προμθκευτι για τθν κατ' ζφεςθ εξζταςθ πρζπει να υποβάλλεται μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ 

εξζταςθσ, κατ' ζφεςθ εξζταςθ μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μζςα ςε είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν λιψθ του πρωτοκόλλου τθσ επιτροπισ παραλαβισ. 

Ματά τθν κατ' ζφεςθ εξζταςθ παρίςταται εκπρόςωποσ του φορζα, υποχρεωτικά δε καλείται να 

παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ. Εάν κατά τθ διενζργεια τθσ κατ' ζφεςθ εξζταςθσ 

υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόςωπο του φορζα ι τον προμθκευτι ςε τεχνικό κζμα (όπωσ 

εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ εξζταςθσ χριςθ οργάνων), αυτι διατυπϊνεται με ςαφινεια ςε ςχετικό 

πρωτόκολλο, θ δε υπόκεςθ παραπζμπεται ςτο Ανϊτατο Χθμικό υμβοφλιο για γνωμάτευςθ. 

Σο αποτζλεςμα τθσ κατ' ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ξετά 

το αποτζλεςμα τθσ κατ' ζφεςθ εξζταςθσ ο προμθκευτισ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε 

δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ. 

9. Σα υπό προμικεια υλικά μποροφν να τεκοφν ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι τουσ από τον φορζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο  
Διαδικαςία παραλαβήσ υπηρεςιϊν (τμήμα Β) 
1. Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3  του άρκρου 221 του Ο. 4412/2006. 

2. Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν 

οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

4. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 





 
 

 

ελίδα 44 

υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 

διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτθν απόφαςθ. 

5. Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφαςθ του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα 

μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι 

απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 

αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 

και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων 

και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι 

παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 Ο 

Χρόνοσ παραλαβήσ υλικϊν  

Η παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 

ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 

 Εφόςον θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ ι και άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται 

από τθν ίδια τθν επιτροπι ι και ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα (όπωσ π.χ. εργαςτιρια, 

δοκιμαςτιρια) που ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία 

πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από μακροςκοπικι εξζταςθ και 

άλλουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από άλλα όργανα που δεν ανικουν ςτον φορζα, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ του υλικοφ, χωρίσ να 

υπολογίηεται ςε αυτόν το χρονικό διάςτθμα από τθν αποςτολι των δειγμάτων για ζλεγχο, μζχρι τθν 

κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου ςτθν Επιτροπι. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 

τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν 

υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 

απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα 

βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
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απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 

και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν 

ςφμβαςθ χρόνο. Η παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016) και 

ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν 

από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 71 του Ο.4412/16 (Φ.Ε.Μ. 147Α’/08-08-2016). 

Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 Ο 

Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςη 

ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 

τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 

απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι μπορεί 

να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) 

τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με 

τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν 

παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ 

ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Ξε απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από 

τθν αντικατάςταςθ τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 

καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 Ο 

Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεςιϊν – αντικατάςταςη 

1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ 

επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν 
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με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται 

από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% 

τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 

υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 

τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 Ο 

Κήρυξη αναδόχου ζκπτωτου 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ο. 4412/2016, 

β) εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι 

ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ο. 4412/2016. 

γ) ςτθν περίπτωςθ επιςκευισ των ελαςτικϊν: αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 

ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ 

κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. τθν περίπτωςθ αυτι, εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2 του 

Άρκρου 203 του Ο. 4412/2016. 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ 

όταν: 

α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 

ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3. τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 

παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε 

από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο. Ο υπολογιςμόσ των 

τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το 

ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερία 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ο. 4412/2016(ΦΕΜ-147 Α/8-8-16).  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Δικαίωμα προαίρεςησ 

Παρζχεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ πρόςκετθσ ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων προμικειασ, δυνάμει ριτρασ 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για επιπλζον ποςότθτα ελαςτικϊν (ςυνολικά ζωσ και 308 τεμάχια), για τα 
είδθ ελαςτικϊν που αναφζρονται ςτον πίνακα του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

Η ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ δφναται να αςκθκεί μία ι περιςςότερεσ φορζσ κατά 
τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ι τυχόν παράταςισ τθσ, με ςφναψθ πρόςκετθσ 
ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων προμικειασ. 

Ξε τθ ριτρα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ παραχωρείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το διαπλαςτικό 
δικαίωμα όπωσ διά μονομεροφσ δθλϊςεωσ βουλιςεωσ και άνευ ςυμπράξεωσ του δεςμευόμενου 
Αναδόχου να ενεργοποιιςει τθ ςφμβαςθ/εισ αυτι/ζσ.  

Ο Πάροχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εφόςον αυτό ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι να 
προςζλκει για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ μζςω τθσ οποίασ κα προμθκεφςει τα είδθ που περιγράφονται 
ςτο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ με το τίμθμα αυτϊν να είναι ίδιο με αυτό τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

ε ουδεμία περίπτωςθ θ ωσ άνω ςφμβαςθ προαίρεςθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ςυμπλθρωματικι 
ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 Ο 
Ουςιϊδεισ απαιτήςεισ  
Γενικά οι παραπάνω απαιτιςεισ κεωροφνται και ουςιϊδεισ και απαραβίαςτεσ εκτόσ εάν αναφζρεται 

ρθτά ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ 

Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟΔΑ) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Φράγκων 6-8  
54625 Θεςςαλονίκη  
Σηλ.  (2311) 236100 
Φαξ (2311) 236100 
E-mail : ota@otenet.gr 
Web Site: https://fodsakm.gr 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ 
ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟ.Δ..Α.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΤΟ (2) ΕΣΩΝ» 

Αρ. Μελζτησ :  16/2021 

 

Προχπολογιςμόσ : 265.200,00 € πλζον Φ.Π.Α. 24%                                                                        
(328.848,00€ με Φ.Π.Α. 24%) 
405.240,00 € με δικαίωμα προαίρεςησ, πλζον Φ.Π.Α. 24% 
(502.497,60€ με δικαίωμα προαίρεςησ, με Φ.Π.Α. 24%) 
    

 

 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΜΗΜΑ Α’ 

 
 
Σου προμθκευτι ………………………………………, με ζδρα ……………..……., οδόσ ………………………, αρικμόσ …….., τθλζφωνο ……..….…….., φαξ ………………… 
 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν διαγωνιςμοφ (μελζτθ 16/2021) για τθν ««ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ, ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΜΑΙ 
ΕΠΙΜΕΤΗ ΕΝΑΣΙΜΩΟ ΣΩΟ ΟΧΗΞΑΣΩΟ ΜΑΙ ΞΗΧΑΟΗΞΑΣΩΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΗΣΩΟ 
(ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ», τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι οικονομικι προςφορά : 
 

mailto:ota@otenet.gr
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Ο κάκε πίνακασ ςυμπλθρϊνεται ανάλογα με το Σμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. Αν υποβλθκεί προςφορά και για τα δφο τμιματα, τότε ο 
εκάςτοτε πίνακασ κα ςυμπλθρωκεί ξεχωριςτά για το κάκε τμιμα. 
 
ΣΜΗΜΑ Α’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ (CPV: 34350000-5)  

Α/Α ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΔΙΑΣΑΕΙ 

ΣΤΠΟ/ΕΙΔΟ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΦΕΡΟ-
ΜΕΝΟ 

ΕΛΑΣΙΚΟ 
(ΕΡΓΟΣΑΙΟ 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ / 
ΣΤΠΟ) 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΦΟΡΣΙΟΤ

/ 
ΣΑΧΤΣΗ-

ΣΑ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΑΝΣΙΣΑ-

Η 
ΚΤΛΙΗ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΠΡΟΦΤΗ 

Ε ΤΓΡΟ 
ΔΡΟΜΟ 

ΔΕΙΚΣΗ 
ΘΟΡΤΒΟΤ 

(dB) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΛΑΣΙ-

ΚΩΝ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

24% (€)* 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

24% (€) 

1 
Λεωφορείο δφο αξόνων 

51 θζςεων 
ΚΗΙ 1628 295/80 R22.5 

Δρόμου  εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

2 
Λεωφορείο δφο αξόνων 

19 θζςεων 
ΚΗΗ 6483 195/75 R16 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

3 
Λεωφορείο δφο αξόνων 

40 θζςεων 
ΚΗΗ 6737 265/70 R19.5 

Δρόμου  εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

4 
Λεωφορείο δφο αξόνων 

15 θζςεων 
ΚΗΗ 1896 185/75 R16C 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

5 
Λεωφορείο δφο αξόνων 

15 θζςεων 
ΚΤ 7385 

225/70 R15 Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

 
Δρόμου πίςω 

 
    2   

6 
Λεωφορείο δφο αξόνων 

35 θζςεων 
ΚΗΤ 5807 225/75 R17.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

7 
Φορτηγό μεταφοράσ 

κάδων (κουρτίνα), δφο 
αξόνων 

ΚΗΗ 1894 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   
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8 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλήτων τριϊν 
αξόνων 

ΚΗΗ 6727 

315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    2   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    4   

385/65 R22.5 Ελεφθεροσ άξονασ 
 

    2   

9 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλήτων  τριϊν 
αξόνων 

ΚΗΗ 6586 

315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    2   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    4   

385/65 R22.5 Ελεφθεροσ άξονασ 
 

    2   

10 
Βυτιοφόρο μετ. 

αποβλήτων τριϊν 
αξόνων 

ΚΗΟ 8622 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    2   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    8   

11 
Φορτηγό βυτιοφόρο 

ακαθάρτων 
(υδροφόρα) 

ΚΗI 7924 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    2   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    8   

12 
Φορτηγό βυτιοφόρο 

ακαθάρτων 
(υδροφόρα) 

KHΗ 1903 315/70 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

13 
Φορτηγό βυτιοφόρο 

ακαθάρτων 
(υδροφόρα) 

KHΗ 1904 315/70 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

14 
Φορτηγό κοινό μη 

ανατρεπόμενο 
ΚΗΟ 8520 275/70 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

15 
Φορτηγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΚΗΙ 2555 13 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    2   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    8   

16 
Φορτηγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΚΗΙ 7930 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    4   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    8   
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17 
Φορτηγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΚΗΙ 7931 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    4   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    8   

18 
Φορτηγό 

χωματουργικό 
ανατρεπόμενο 

 ΚΗΙ 7932 315/80 R22.5 

Ημιαςφάλτινα 
εμπρόσ 

 
    4   

Ημιαςφάλτινα 
πίςω 

 
    8   

19 Φορτηγό (Ημιφορτηγό)  ΚΗΗ 7131 265/65 R17 70/30 
 

    4   

20 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) ΚΗΙ 7890 255/65 R17 70/30 
 

    4   

21 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) ΚΗΙ 7891 255/65 R17 70/30 
 

    4   

22 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) ΚΗΙ 7846 205/80 R16 50/50 
 

    4   

23 Φορτηγό (Ημιφορτηγό) ΚΗH 1906 245/70 R16  M+S 50/50 
 

    4   

24 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 6985 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

25 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7000 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

26 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7001 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

27 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7002 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

28 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7003 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

29 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7005 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   
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30 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7006 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

31 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7007 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

32 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7008 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

33 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7009 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

34 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7010 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

35 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7011 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

36 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7012 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

37 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7013 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

38 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7014 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

39 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7016 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   
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40 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7019 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

41 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7020 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

42 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7021 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

43 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7023 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

44 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τεςςάρων αξόνων 
KHΗ 7143 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    4   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

45 

Φορτηγό ρυμουλκό (με 
πλάκα επικαθήςεωσ) 

Επικαθήμενο 
απορριμματοφόρο 

ΚΗΗ 5082 

315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

385/65 R22.5 Δρόμου πίςω 
 

    6   

46 
Φορτηγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1859 285/70 R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

47 
Φορτηγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1951 285/70 R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

48 
Φορτηγό 

απορριμματοφόρο 
KHΗ 1952 285/70 R19.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   
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49 
Φορτηγό 

απορριμματοφόρο 
KHΙ 7782 12 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

50 
Φορτηγό 

απορριμματοφόρο 
KHO 8623 315/80 R22,5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

51 
Φορτηγό μη 

ανατρεπόμενο 
KHO 7862 10 R17.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

52 
Φορτηγό μεταφοράσ 
κάδων (αλυςιδάκι) 

KHO 8572 12 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

53 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

δφο αξόνων 
ΠΛ-950501 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

54 
Φορτηγό μεταφοράσ 
απορριμματοδεκτϊν 

τριϊν αξόνων 
ΠΛ-183257 315/80 R22.5 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    8   

55 
Φορτηγό 

ανατρεπόμενο 
KHΗ 1895 195/75 R16 

Δρόμου εμπρόσ 
 

    2   

Δρόμου πίςω 
 

    4   

56 Επιβατικό 4X4 ΚΗO 8866 205/75 R15 Δρόμου 50/50 
 

    4   

57 Επιβατικό 4X4 ΚΗΗ 8194 215/55 R17 Δρόμου/4 εποχϊν 
 

    4   

58 Επιβατικό ΚΗΗ 8195 205/55 R16 Δρόμου/4 εποχϊν 
 

    4   

59 Επιβατικό ΚΗΗ 6470 175/65 R14 Δρόμου 
 

    4   

60 Επιβατικό ΚΗΙ 6833 225/40 R18 Δρόμου/4 εποχϊν 
 

    4   

61 Φορτωτήσ ΜΕ 98435 23.5 R25 
Radial-τφπου 

μεταλλικά 
 

  4   
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62 Φορτωτήσ ΜΕ 52206 23.5 R25 
Radial τφπου 

μεταλλικά 
 

  4   

63 Φορτωτήσ ΜΕ 132006 26.5 R25 
Radial - τφπου 

μεταλλικά 
 

  4   

64 Φορτωτήσ ΜΕ 39161 20.5 R25 
Radial-τφπου 

μεταλλικά 
 

  4   

65 Εκςκαφζασ - Φορτωτήσ ΜΕ 103366 

12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ 
 

  2   

18.4/26 υμβατικά πίςω 
 

  2   

66 Εκςκαφζασ - Φορτωτήσ ΜΕ 92618 

12.5/80-18 υμβατικά εμπρόσ 
 

  2   

18.4/26 υμβατικά πίςω 
 

  2   

67 Εργοταξιακό φορτηγό ΜΕ 96459 23.5 R25 
Radial τφπου 

μεταλλικά 
 

  6   

68 Εργοταξιακό φορτηγό ΜΕ 141180 23.5 R25 
Radial τφπου 

μεταλλικά 
 

  6   

69 
Όχημα πολλαπλϊν 

χρήςεων 
ΜΕ 103676 365/80 R20 

Radial τφπου 
μεταλλικά 

 
  4   

70 Περονοφόρο ΜΕ 99021 

6.50-10 υμβατικά εμπρόσ 
 

  2   

5.00-8 υμβατικά πίςω 
 

  2   

71 Περονοφόρο ΜΕ 108435 

28*9-15(815-
15) 

υμβατικά εμπρόσ 
 

  2   

6.50-10 υμβατικά πίςω 
 

  2   

72 Φορτωτήσ (μικρόσ) ΜΕ 99023 27*8.5-15 υμβατικά  
 

  4   

73 Φορτωτήσ (μικρόσ) ΜΕ 103620 12-16.5 υμβατικά  
 

  4   

74 
Αγροτικόσ ελκυςτήρασ 

(τρακτζρ) 
ΑΜ 66319 

240/70 R16 
Radial μεταλλικά 

εμπρόσ 
 

  2   

360/70 R20 
Radial μεταλλικά 

πίςω 
 

  2   

75 
Αγροτικόσ ελκυςτήρασ 

(τρακτζρ) 
ΑΜ 66320 

320/85 R24 
Radial μεταλλικά 

εμπρόσ 
 

  2   

460/85 R30 
Radial μεταλλικά 

πίςω 
 

  2   
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ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ** 576   

 
Φ.Π.Α. 24%  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ    

 
ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ    

 

 

 

*Η προςφερόμενθ τιμι μονάδασ μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ του προχπολογιςμοφ.  

**Η προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ του προχπολογιςμοφ.  

 
 
Ημερομθνία ……./…../2021        Ο προςφζρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟΔΑ) 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Φράγκων 6-8  
54625 Θεςςαλονίκη  
Σηλ.  (2311) 236100 
Φαξ (2311) 236100 
E-mail : ota@otenet.gr 
Web Site: https://fodsakm.gr 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ, ΣΩΝ 
ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦΟ.Δ..Α.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΤΟ (2) ΕΣΩΝ» 

Αρ. Μελζτησ :  16/2021 

Προχπολογιςμόσ : 265.200,00 € πλζον Φ.Π.Α. 24%                                                                        
(328.848,00€ με Φ.Π.Α. 24%) 
405.240,00 € με δικαίωμα προαίρεςησ, πλζον Φ.Π.Α. 24% 
(502.497,60€ με δικαίωμα προαίρεςησ, με Φ.Π.Α. 24%) 
 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΣΜΗΜΑ Β’ 

 
 
Σου ενδιαφερόμενου ………………………………………, με ζδρα ……………..……., οδόσ ………………………, αρικμόσ …….., τθλζφωνο ……..….…….., φαξ ………………… 
 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν διαγωνιςμοφ (μελζτθ 16/2021) για τθν «ΠΡΟΞΗΘΕΙΑ (ΞΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ) ΜΑΙ 
ΕΠΙΜΕΤΗ ΕΝΑΣΙΜΩΟ, ΣΩΟ ΟΧΗΞΑΣΩΟ ΜΑΙ ΞΗΧΑΟΗΞΑΣΩΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΟΤ ΤΟΔΕΞΟΤ ΦΟΡΕΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΟ ΑΠΟΒΝΗΣΩΟ 
(ΦΟ.Δ..Α.) ΜΕΟΣΡΙΜΗ ΞΑΜΕΔΟΟΙΑ, ΓΙΑ ΣΗΟ ΜΑΝΤΨΗ ΑΟΑΓΜΩΟ ΔΤΟ (2) ΕΣΩΟ» τουσ αποδζχομαι πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι 
οικονομικι προςφορά : 
Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται μια φορά, ανάλογα με το Σμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά. Αν υποβλθκεί προςφορά και για τα δφο τμιματα, τότε 
ο πίνακασ κα ςυμπλθρωκεί ξεχωριςτά και κα υποβλθκεί ςε διαφορετικό φάκελο οικονομικισ προςφοράσ. 
 
 

mailto:ota@otenet.gr




 
 

 

ελίδα 58 

ΣΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΛΑΣΙΚΩΝ  (CPV: 50116500-6)  
 

ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΣΟ/ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΞΗΧΑΟΗΞΑ ΕΡΓΟΤ 
ΦΟΡΣΗΓΟ ΟΧΗΞΑ  3,5 

ΣΟΟΩΟ ΜΑΙ ΑΟΩ 
ΟΧΗΞΑ ΜΑΣΩ 3,5 ΣΟΟΩΟ ΤΝΟΛΟ (€) ** 

ΧΩΡΟ ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΤΟΕΡΓΕΙΟ 
ΑΟΑΔΟΧΟΤ 

ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

(ΕΠΙΣΟΠΟΤ) 

ΤΟΕΡΓΕΙΟ 
ΑΟΑΔΟΧΟΤ 

ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

(ΕΠΙΣΟΠΟΤ) 

ΤΟΕΡΓΕΙΟ 
ΑΟΑΔΟΧΟΤ 

ΧΩΡΟ 
ΕΡΓΑΙΑ 

(ΕΠΙΣΟΠΟΤ) 

  

ΚΟΣΟ ΕΠΙΚΕΤΗ 
(€/ΣΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α.) * 
      ΠΟΟΣΗΣΑ (ΣΕΜΑΧΙΑ) 30 80 500 100 30 20 760 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΕΠΙΚΕΤΗ 

ΕΛΑΣΙΚΩΝ (€) 
      

 

  
Φ.Π.Α. 24%  

  
  
  
  

Φ.Π.Α. 24% 

 

  
ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  

  
  

 

 
 

 
 

*Η προςφερόμενθ τιμι μονάδασ μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ του προχπολογιςμοφ.  

**Η προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ του προχπολογιςμοφ.  

 

 

 
Ημερομθνία ……./…../2021        Ο προςφζρων 




