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     ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

«Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  39.975,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 

 
O Δήµαρχος Βόλου 
 Έχοντας υπόψη:     
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
2. Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και 
συντάσσει τη διακήρυξη. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) «Διοικητικές απλουστεύσεις -
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- 
Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
4. Την παρ. ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
6. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.         
8. Τις διατάξεις της αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698) «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) 
του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 
9. Την αριθ. 165/2017 (ΑΔΑ:7ΥΖ1Ω96-Γ9Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 
οποία   εγκρίθηκε η μελέτη και η προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του 
Δήμου Βόλου ποσού 39.975,48 ευρώ και η διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού.     
10. Την αριθ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, γνωμοδοτήσεων και 
παρακολούθησης συμβάσεων  για κάθε προμήθεια της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.4412/2016. 
11. Την αριθ. 181/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθ. 1227/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 
20.6671.001. 
12. Την αριθ. 203/2017απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού της αναφερόμενης προμήθειας. 
 

 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
      
 

Τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής, για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου, 
προϋπολογισμού τριάντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
οκτώ λεπτών (39.975,48€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με την αριθ. 
21429/21-3-2017 μελέτη των υπό προμήθεια ειδών που συνέταξε η Διεύθυνση 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και εγκρίθηκε με την αριθ. 165/2017 απόφαση του  
Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. 

 
Άρθρο 1: Ορισμοί - Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό 
1.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω 
όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία: 
 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
 Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

αυτών που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών, προμήθεια προϊόντων ή 
παροχή υπηρεσιών. 

 Διαγωνιζόμενος ή προσφέρων: ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει 
προσφορά.

 Έγγραφα της σύμβασης:  Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα, 
που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. 

 Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ: η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία 
συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, 
εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.

 Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: η Επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο) που 
συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την εξέταση των 
προβλεπόμενων στον νόμο ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον 
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της αναθέτουσας αρχής.

 Υπεύθυνη Δήλωση: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. 
 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Πρόκειται για την Υπεύθυνη  
        Δήλωση του 79 παρ.4 του ν. 4412/2016. 
 

1.2 Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
Τ.Κ.: 38001, Βόλος 
Τηλ.: 24213-50119, 24213-50165 
Φαξ: 24210-97610 

 
Άρθρο 2: Αντικείμενο διαγωνισμού 
 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου 
Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Τα ανταλλακτικά 
αυτά, καθώς  και οι τεχνικές προδιαγραφές τους, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ' αριθ. 
21429/21-3-2017 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της 
προμήθειας (και για τις τέσσερις ομάδες) είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό 
προμήθεια ειδών.  Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει 
να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των ειδών των 
ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων 
ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για την 
συγκεκριμένη ομάδα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής προσφοράς για το σύνολο των ειδών της 
συγκεκριμένης ομάδας. 
 Πιο αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι τέσσερις (4) ομάδες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων:  

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
C.P.V. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΑΞΙΑ 

Α) Ανταλλακτικά 
μηχανικών μερών 

34300000-0 Τεμάχιο 8.594,42 2.062,66 10.657,08 

Β) Ανταλλακτικά 
ηλεκτρολογικού 
συστήματος, μίζας 
και γεννήτριας 

34300000-0 Τεμάχιο 13.522,70 3.245,45 16.768,15 

Γ) Μπαταρίες για 
οχήματα-
μηχανήματα 

 
34300000-0 

Τεμάχιο 8.940,72 2.145,77 11.086,49 

Δ) Ανταλλακτικά 
JCB-s/n 1330952 

34300000-0 Τεμάχιο 1.180,45 283,31 1.463,76 

 
Η ποσότητα της προμήθειας των ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων αναφέρεται 
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή και στα υποδείγματα οικονομικών προσφορών, τα 
οποία είναι αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης. 
 
Άρθρο 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  - Χρηματοδότηση της προμήθειας 
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Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  
39.975,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6671.001 του 
προϋπολογισμού 2017 και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλου. 

 
Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού     
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25-5-2017 ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Κατάστημα Βόλου 
(Πλατεία Ρήγα Φεραίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), με ώρα έναρξης 
παραλαβής των προσφορών την  10.00΄ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11.00΄, 
όπου και θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης που διενεργεί τον διαγωνισμό, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 36/2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017. Σε περίπτωση που για λόγους 
ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη 
ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση, την ίδια ώρα 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον ίδιο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος. Σ’ αυτή την 
περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην προκαθορισμένη 
ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου και θα 
πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μη συμμετοχή εκπρόθεσμων προσφορών, κατά 
την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών.   

 
Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από ενδιαφερόμενους - Παροχή διευκρινίσεων 
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης, την 
τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το Τμήμα Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου – αρμόδιος υπάλληλος 
Κωνσταντίνος Ρέππος στο Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 2421350119 και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Δήμου Βόλου  www.dimosvolos.gr.  
5.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και επτά 
(7) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή 
συγκεκριμένα μέχρι την 18.5.2017. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 
μέχρι την 22.5.2017 εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα 
με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 

 
Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 
1.  Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού. 
2. Η αριθ. 21429/21-3-2017 μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης. 
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. 
 
 
 
 
Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη «Προσφορά», 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
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7.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της 
παρούσας διακήρυξης. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου. 
7.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
7.4 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
7.5 Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 4 της 
παρούσας (10:00π.μ.-11:00π.μ.) είτε με αποστολή τους (ταχυδρομική ή άλλη) στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου του Δήμου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος, Τ.Κ. 38001) πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (προηγούμενη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού). 
7.6 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την αποσφράγιση. 
7.7 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μία  
(1) ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά. 
7.8 Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
7.9 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
7.10 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
8.1 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
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επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το           
ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής 
9.1 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 
του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της 
εν λόγω προμήθειας. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, 
εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να 
συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 
 
 
Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – 
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 
10.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται 
στα άρθρα 79 έως 80 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο 
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β) δωροδοκία, 
γ) απάτη, 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
10.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
10.3 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 
με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
10.4 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης που προβλέπονται στην παρούσα 
διακήρυξη, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παρ. 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
10.5 Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
 
 
 
Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής 
11.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. 
11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον 
αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης 
καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
τους. 
11.3 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα 
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διασφάλισης ποιότητας. 
Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν: 
• Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας της σειράς ISO 9001, ISO 14001 του 
κατασκευαστή. 

 
Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών 
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει 
εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα: 

 
Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Α.1.1 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 
4412/2016 και το ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης για 
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 11 της 
παρούσας διακήρυξης. 
Το ΤΕΥΔ συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος των εγγράφων της σύμβασης (Παράρτημα διακήρυξης) και θα διατίθεται σε 
επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) ώστε οι οικονομικοί φορείς να το συμπληρώσουν, 
υπογράψουν και συμπεριλάβουν στην προσφορά τους. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης 
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται 
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV και VΙ. Στο ΤΕΥΔ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς στο ΤΕΥΔ που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα κάτωθι: 
-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία 
του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. 
-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. 
Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρωθούν αναλυτικά τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα) των προσώπων που υποχρεούνται να υπογράψουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις του Mέρους VI. 
-Μέρος ΙΙ Δ: Πληροφορίες σχετικά με την υπεργολαβία. Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός  
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 131 παρ. 6 και 7 του ν.4412/2016, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, υποβάλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 
όλο το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο. 
-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 
-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
-Μέρος ΙΙΙ Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
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-Μέρος IV A.1: Πληροφορίες για την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας. Ο οικονομικός φορέας πρέπει είναι να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να 
ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στο παρόν Μέρος 
του ΤΕΥΔ πρέπει να αναγραφεί η επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό  επάγγελμά 
τους που αναφέρεται σε αυτό. 
-Μέρος IV Δ: Πληροφορίες για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας του οικονομικού 
φορέα. 
-Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον 
τόπο και την /τις υπογραφή/ές. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά 
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο 
πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το ΤΕΥΔ υπογράφεται: 
• στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Τα αποδεικτικά μέσα για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο 
ΤΕΥΔ, περί μη αποκλεισμού δυνάμει των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 10 της 
διακήρυξης και περί πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής που έχουν καθορισθεί στο άρθρο 
11 της διακήρυξης, θα προσκομισθούν σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της παρούσας 
διακήρυξης από τον οικονομικό φορέα που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. 
 
Α.2 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει 
εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί 
ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα: 

 
 
 
Α.2.1 
Τεχνική έκθεση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών όπως απαιτείται από την  αριθ. 
21429/21-3-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που στοιχεία των  
προσφερόμενων ειδών διαφοροποιούνται σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές της Μελέτης, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει αυτά να αναφερθούν σε 
ξεχωριστή σελίδα. 
Στον φάκελο με τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, θα υπάρχει ευρετήριο (πίνακας 
περιεχομένων) και συνεχής αρίθμηση τουλάχιστον κατά φύλλο και τα δικαιολογητικά θα 
είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται. 
A.2.2 
Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας της σειράς ISO 9001, ISO 14001 του 
κατασκευαστή, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 
 
 
Α.2.3 

Υπεύθυνη δήλωση ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα συνοδεύονται από 
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πιστοποιητικό CE. 

 
Α.2.4 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι είναι σε θέση να 
αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, 
προσκομίζοντας κατά περίπτωση επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή των 
ανταλλακτικών, ή βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα. 
 
Α.2.5 
Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα 
ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
 
Α.2.6 
Τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία θα αποδεικνύεται η γνησιότητα των  
εργοστασιακών ανταλλακτικών ή  των ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας και ότι είναι 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010).  
 
Α.3 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά»: 
 
 Οι Υπεύθυνες δηλώσεις και το ΤΕΥΔ θα είναι πρωτότυπα και θα φέρουν θεώρηση του 
γνησίου υπογραφής. Οι ημερομηνίες σύνταξης και θεώρησης γνησίου υπογραφής πρέπει 
να συμπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.  
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού ή 
νομικού προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 
Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα: 
- Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€). Η τιμή των προσφερόμενων ειδών δίνεται ανά 
μονάδα. 
- Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις 
τέσσερις (4) ομάδες (Α, Β, Γ και Δ) είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ή μόνο για την Γ ή 
μόνο για την Δ ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα 
πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. 
Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. 
Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει απόρριψη της προσφοράς 
για τη συγκεκριμένη ομάδα. 

-Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

-Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, ο 
προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Στην προσφερόμενη τιμή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι 
κρατήσεις , καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στην αριθ. πρωτ. 21429/21-3-
2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

 
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
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13.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) 
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 
άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον 
αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 
περίπτωση α και 97 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 14: Εγγυήσεις 
14.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Αν οι 
εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας 
(υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-mail) του φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις, 
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική επικοινωνία η 
εγκυρότητα της επιστολής. 
 
14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν απαιτείται. 
 
14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 
14.4 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 
14.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 18 και 19 της παρούσας διακήρυξης ή 
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
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β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης. 
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης. 
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
η) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
16.1 Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
16.2 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά-
τεχνική προσφορά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το 
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορισθεί από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης των διαγωνιζόμενων που 
δικαιούνται να παρευρεθούν. 
16.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό 
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 
των τεχνικών προσφορών. 
16.4 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
Επιτροπή σε σχετική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια της παρ. 16.2 και 
16.3  οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από 
την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης . 
16.5 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
16.6 Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
16.7  Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Βόλου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 και τη μεταβατική 
διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016, καθώς και το άρθρο 23 της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
Άρθρο 17: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
17.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής  
για την συνολική εκτιμώμενη αξία της κάθε ομάδας. Για την επιλογή της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής αξιολογούνται μόνο οι 
προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους 
όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης και είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών. 

 
Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
18.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
18.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
18.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
18.4 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις 
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του                               
Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 
 
Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του 
άρθρου 20, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ του άρθρου 12 της 
παρούσας. 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό 
μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) 
Γ) ο τίτλος της προμήθειας και 
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και 
email)  
και ο φάκελος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
19.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 103 του                   
Ν. 4412/2016. 
19.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 12 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η πλήρωση των απαιτήσεων των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του Ν. 4412/2016. 
19.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει 
ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20. 
19.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 
του Ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21 
της παρούσας διακήρυξης. 
19.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
20.1 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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20.2 
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  τόσο κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
20.3 
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 
προκύπτει ότι τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:

Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.

Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) 
των διαχειριστών και του προσωπικού.

Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 
20.4 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
20.5 
Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας της σειράς ISO 9001, ISO 14001 του 
κατασκευαστή, το οποίο να είναι σε ισχύ τόσο κατά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών όσο και κατά την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
20.6 
Υπεύθυνη δήλωση  του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 10.3 και 10.5 της παρούσας διακήρυξης, η 
οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι ημερομηνίες σύνταξης και 
θεώρησης γνησίου υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης  για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 
 
20.7 
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, δηλαδή: 1) ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την 
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου μήνα 
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (για νομικά 
πρόσωπα), 2) ταυτότητα και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου μήνα πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (γιαφυσικά πρόσωπα). 
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής 
τους. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
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αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 
 
20.8 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί και 
υπογραφεί μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται 
την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο, η οποία 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
β) Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της 
ένωσης. 
 
Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»: 
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες και θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής. Οι ημερομηνίες σύνταξης και θεώρησης γνησίου υπογραφής πρέπει να 
συμπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει 
να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και 
να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α' 188). 
 
Άρθρο 21: Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης 
21.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 
21.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
ενστάσεων και 
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
21.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση να προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
21.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 
της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 22. 
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Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας 
22.1 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης 
ή 
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού. 
22.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
22.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 
22.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι 
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η 
κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 23: Ενστάσεις 
23.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του 
ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 
Άρθρο 24: Εκτέλεση σύμβασης: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Όροι 
εκτέλεσης –Τροποποίηση – Δικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης 
24.1 Μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
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καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. Για το  Δήμο, η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο. 
24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 και τους όρους 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν. 
24.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι σχετικές διατάξεις του                    
N. 4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
24.4 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του                      
N. 4412/2016. Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του                     
N. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
24.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του N. 4412/2016 και 
αφορούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 
132 του N. 4412/2016 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
24.6 Ο Δήμος Βόλου μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει 
υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του N. 4412/2016, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της 
σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 
73 του N. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
24.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη  που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
Άρθρο 25: Παράδοση - παραλαβή των ειδών – Υποχρεώσεις αναδόχου 
25.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα αναλώσιμα μεταφορικών 
μέσων, κατόπιν εντολής από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, 
ελεύθερα, στην αποθήκη του Κεντρικού Αμαξοστασίου  του Δήμου Βόλου (Χατζηπέτρου 5, 
T.K.38334, Βόλος). Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα είδη εντός τεσσάρων (4) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα της εντολής από το Δήμο. Σε περίπτωση που τα 
ανταλλακτικά πρέπει να παραγγελθούν από τους αναδόχους  από το εξωτερικό αυτά θα 
πρέπει να παραδοθούν στο Δήμο εντός  δέκα (10) ημερών. 
25.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 206 του N. 4412/2016. 
25.3 Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών κατά τη μεταφορά τους στον τόπο του 
φορέα θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. 
25.4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία να 
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του. 
25.5 Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως σύμφωνοι με την 
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προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνοι με τους όρους της 
προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν θα παραληφθούν 
και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης και της προσφοράς. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα 
οριστικής παραλαβής κατά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών, σύμφωνα με τα άρθρα 
208 και 209 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στον ανάδοχο. 
25.6 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της συμβατικής ποσότητας σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος που 
απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των ειδών  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 
206 έως 209 και 213 του N. 4412/2016. 
 
Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής 
26.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά μετά την έκαστη οριστική παραλαβή των 
ειδών, την έκδοση σχετικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.  
Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1 του  
N. 4152/2013. 
Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο, 
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

 
Άρθρο 27: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
27.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη 
σχετική ειδική πρόσκληση 
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας διακήρυξης. 
27.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή 
αντικαταστάθηκαν  με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
27.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
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σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 

 
Άρθρο 28: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 
28.1 Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 25 και 27, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 
Άρθρο 29: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις 
29.1 Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών). 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, ήτοι προκήρυξη σύμβασης του άρθρου 63 του            
N. 4412/2016, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolos.gr) και στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 

 

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

(39.975,48€) 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
  

         ΘΕΜΑ: 
         «Προμήθεια  ανταλλακτικών      
μεταφορικών μέσων» 
 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Με την  παρούσα μελέτη προβλέπεται η  προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 
του Δήμου Βόλου, για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, που θα 
πραγματοποιηθούν στο συνεργείο του Δήμου.  
Η παρούσα μελέτη καλύπτει τις ανάγκες του Δ. Βόλου για ένα χρόνο από την υπογραφή της 
σύμβασης, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο 
προϋπολογισμός. 
Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες των προς προμήθεια ανταλλακτικών  υλικών είναι 
ενδεικτικές επειδή η προσμέτρηση αυτών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, λόγω 
άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά καθώς επίσης δεν 
είναι δυνατός ο προσδιορισμός των οχημάτων που θα χρειαστούν επισκευή ή συντήρηση 
σε ένα έτος.  
 Για το λόγο αυτό οι ποσότητες αυτές μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες 
που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης και σε καμία περίπτωση δεν είναι 
δεσμευτικές. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, καθώς και όλων των ποσοτήτων των ανταλλακτικών, εφόσον δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων.  
Κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να προκύψει ανάγκη για την διαφοροποίηση των 
ποσοτήτων των ειδών καθώς επίσης και για συμπληρωματικά ανταλλακτικά, που 
κατέστησαν αναγκαία και δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, χωρίς να 
μεταβάλλεται η συνολική φύση και η αξία της αρχικής σύμβασης. 
O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 
ανέρχεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΩΧΤΟ ΛΕΠΤΑ (39.975,48€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρέωση θα 
γίνει στον Κ.Α.  20-6671.001  του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών της 
συγκεκριμένης ομάδας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, 
(και για τις τέσσερις  ομάδες) είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια 
ειδών. 
           Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει 
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υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των ειδών των 
ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων της κάθε ομάδας. 
  Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τους καταλόγους - prospectus 
των γνήσιων, εργοστασιακών ανταλλακτικών ή  των ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας 
που είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) οι οποίοι 
και θα τους δεσμεύουν στην περίπτωση που αναδειχτούν ανάδοχοι ή του επίσημου 
αντιπρόσωπου τους στη χώρα για τα προσφερόμενα είδη ανταλλακτικών. 
   Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 
σελ.13 παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με 
τα συστατικά    που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου 
οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και 
διαδικασίες που καθορίζει ο  κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την 
παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. 
Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής 
με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι 
πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών 
πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του 
κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος. 
  Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 
1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα 
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα 
με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών 
αυτοκινήτων οχημάτων). 
 Απορρίπτονται ανταλλακτικά διαλογής, μεταχειρισμένα και ανταλλακτικά που δεν είναι  
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και 
των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και την 
καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, προσκομίζοντας κατά περίπτωση 
επίσημη βεβαίωση του κατασκευαστή των ανταλλακτικών, ή βεβαίωση του επίσημου 
αντιπροσώπου στη χώρα, ή υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου  η οποία θα αναφέρει 
ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την 
οποία προορίζονται.  
         Στους καταλόγους θα αναφέρεται ο αριθμός (PART NUMBER) το εργοστάσιο και η 
χώρα κατασκευής των προτεινόμενων ανταλλακτικών. 
         Αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικότητας προμήθειας, εισαγωγής ή αντιπροσώπευσης 
στη χώρα μας προϊόντων ή υπηρεσιών συνιστά η προσκόμιση υπό του ενδιαφερόμενου ή 
συναγωνιζόμενου σχετικής βεβαίωσης του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τεχνικού ή 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. 
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ 
αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο μειοδότης θα 
πρέπει να αποδέχεται με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα 
χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. 
Στη προσφορά θα κατατίθεται επίσης πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001, ISO 
14001 του κατασκευαστή. 
    Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι 
χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο τις τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες από την επομένη της παραγγελίας και για αυτά τα οποία θα πρέπει να 
παραγγελθούν στο εξωτερικό από τους ανάδοχους το μέγιστο δέκα (10) ημέρες εκτός 
ιδιαιτεροτήτων. 
  Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την 
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μεταφορά των ανταλλακτικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου κατόπιν συγκεκριμένης 
παραγγελίας που θα προκύπτει.  
            Παραθέτουμε σχετικό πίνακα των προς προμήθεια ανταλλακτικών και ενδεικτική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε είδος. 

 
Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΝ
Α ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 24Χ16 R ΜΑΚΡΥ ΤΕΜ 2 25,90 € 51,80 € 

2 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 24Χ16L ΜΑΚΡΥ ΤΕΜ 2 27,70 € 55,40 € 

3 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ MS W203/209 ΤΕΜ 1 73,00 € 73,00 € 

4 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ MS W203 ΤΕΜ 1 73,00 € 73,00 € 

5 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ MS W203/209 ΤΕΜ 1 73,00 € 73,00 € 

6 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡ. MS VITO ΤΕΜ 1 95,50 € 95,50 € 

7 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΠΙΣ. MS VITO ΤΕΜ 1 95,50 € 95,50 € 

8 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MS W211    WAHLER ΤΕΜ 1 30,10 € 30,10 € 

9 2440/U-380 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 44Χ126,20 ΤΕΜ 2 99,50 € 199,00 € 

10 2480/U-381 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 50Χ152.60 ΤΕΜ 1 104,50 € 104,50 € 

11 U-728/4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 24Χ74.5 ΤΕΜ 2 19,30 € 38,60 € 

12 2100/U-730   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 38x102 ΑΣΦΑΛ. ΜΕΣΑ ΤΕΜ 2 43,30 € 86,60 € 

13 2060/U-747 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 42x115 ΤΕΜ 2 87,60 € 175,20 € 

14 1420/U-754 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 45x120,4 ΤΕΜ 1 83,50 € 83,50 € 

15 1560/U-756  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡ. 52x133  81391266021 ΤΕΜ 1 108,70 € 108,70 € 

16 2320/U-762 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 48x126 ΤΕΜ 1 89,30 € 89,30 € 

17 1620/U-763 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57Χ152     81393746003 ΤΕΜ 1 136,00 € 136,00 € 

18 1760/U-767 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 48Χ116.5  81392006011 ΤΕΜ 1 101,90 € 101,90 € 

19 2380 81391266009 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 42Χ104.5 ΤΕΜ 1 98,80 € 98,80 € 

20 1720/U-813 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57Χ144   81391266017 ΤΕΜ 1 136,00 € 136,00 € 

21 1620.10  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57X152 X. ΓΡΑΣΑΔΟΡΟ ΤΕΜ 1 132,00 € 132,00 € 

22 1840 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57Χ164 ΜΕ ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΤΕΜ 4 171,40 € 685,60 € 

23 1820 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 48Χ161 ΤΕΜ 3 161,50 € 484,50 € 

24 1860 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 38Χ148 ΤΕΜ 3 128,80 € 386,40 € 

25 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑVX 10-625 ΤΕΜ 4 5,00 € 20,00 € 

26 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-725 ΤΕΜ 3 5,50 € 16,50 € 

27 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-775 ΤΕΜ 3 5,50 € 16,50 € 

28 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-975 ΤΕΜ 3 7,00 € 21,00 € 

29 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-125 ΤΕΜ 3 7,00 € 21,00 € 

30 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-950 ΤΕΜ 4 10,50 € 42,00 € 

31 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-105 ΤΕΜ 4 10,50 € 42,00 € 

32 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1080 ΤΕΜ 4 10,50 € 42,00 € 

33 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑVX 13-1105 ΤΕΜ 4 10,50 € 42,00 € 

34 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1090 ΤΕΜ 4 10,50 € 42,00 € 

35 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1150 ΤΕΜ 4 12,00 € 48,00 € 
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36 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1180 ΤΕΜ 4 12,00 € 48,00 € 

37 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1210 ΤΕΜ 4 12,00 € 48,00 € 

38 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1250 ΤΕΜ 4 14,00 € 56,00 € 

39 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1300 ΤΕΜ 3 15,00 € 45,00 € 

40 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1350 ΤΕΜ 3 15,00 € 45,00 € 

41 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑVX 13-1405 ΤΕΜ 3 15,00 € 45,00 € 

42 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1480 ΤΕΜ 4 18,00 € 72,00 € 

43 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1505 ΤΕΜ 4 18,00 € 72,00 € 

44 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1524 ΤΕΜ 4 18,00 € 72,00 € 

45 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1555 ΤΕΜ 4 18,00 € 72,00 € 

46 Σετ Ιμάντα Χρονισμού SKF - Κωδικός: VKMA 94626 ΤΕΜ 3 174,61 € 523,83 € 

47 Σετ Συμπλέκτη LUK - Κωδικός: 6253051-00 ΤΕΜ 3 212,23 € 636,69 € 

48 Μπαλάκια Ψαλιδιών BLUE PRINT - Κωδικός: ADM58686 ΤΕΜ 4 22,00 € 88,00 € 

49 Ακρόμπαρα & Ημίμπαρα FEBI BILSTEIN - Κωδικός: 42478 ΤΕΜ 4 30,00 € 120,00 € 

50 Ακρόμπαρα & Ημίμπαρα ΤΕΜ 4 22,00 € 88,00 € 

51 

Λασπωτήρες φορτηγού  (60x40 cm) γαλβανισμένα από 
μεταλλικές ράβδους. Περιλαμβάνει εξαρτήματα. 

ΤΕΜ 
10 26,00 € 260,00 € 

52 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 14 mm 20x10cm ΤΕΜ 3 4,00 € 12,00 € 

53 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - 12,70 C 1/2" ΤΕΜ 3 5,00 € 15,00 € 

54 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 16 mm  20x10cm ΤΕΜ 3 5,00 € 15,00 € 

55 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 18 mm 20x10cm ΤΕΜ 4 6,00 € 24,00 € 

56 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 20 mm 20x10cm ΤΕΜ 4 6,00 € 24,00 € 

57 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 22 mm 20x10cm ΤΕΜ 4 7,00 € 28,00 € 

58 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 25 mm 20x10cm ΤΕΜ 3 7,00 € 21,00 € 

59 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 35 mm 20x10cm ΤΕΜ 3 9,00 € 27,00 € 

60 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 38 mm 23x13cm ΤΕΜ 3 10,00 € 30,00 € 

61 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 40 mm 25x15cm ΤΕΜ 3 15,00 € 45,00 € 

62 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 45 mm 27x13cm ΤΕΜ 3 17,00 € 51,00 € 

63 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 50 mm 30x20cm ΤΕΜ 3 23,00 € 69,00 € 

64 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 55 mm 25x15cm ΤΕΜ 3 23,00 € 69,00 € 

65 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 60 mm 30x20cm ΤΕΜ 3 30,00 € 90,00 € 

66 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 65 mm 30x20cm ΤΕΜ 3 36,00 € 108,00 € 

67 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 70 mm  30x20cm ΤΕΜ 3 43,00 € 129,00 € 

68 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 75 mm  30x20cm ΤΕΜ 3 50,00 € 150,00 € 

69 Καθρέπτης φορτηγού Merc 240 X 156 mm Κωδικός: Π-407 ΤΕΜ 2 13,00 € 26,00 € 

70 Καθρέπτης φορτηγού MN2 320 X 187 mm Κωδικός: 901Α ΤΕΜ 2 16,00 € 32,00 € 

71 
Καθρέπτης φορτηγού βοηθητικός SC 260 X 160 mm Κωδικός: 
152 

ΤΕΜ 2 17,00 € 34,00 € 

72 
Καθρέπτης φορτηγού βοηθητικός «νταλίκας» 220 X 170 mm 
Κωδικός: 152Ε 

ΤΕΜ 3 17,00 € 51,00 € 

73 
Καθρέπτης φορτηγού για το πλάι της οροφής με διάσταση 
260X160 mm. Τοποθετείται και "κοιτάζει" τον χώρο στο 
ελαστικό. 

ΤΕΜ 2 18,00 € 36,00 € 

74 Καθρέπτης φορτηγού MN1 375 X 187 mm Κωδικός: 901 ΤΕΜ 4 18,00 € 72,00 € 

75 Καθρέπτης φορτηγού Volvο 300 X 214 mm Κωδικός: 911 ΤΕΜ 2 18,00 € 36,00 € 
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76 Καθρέπτης φορτηγού Γίγας 418 Χ 220 mm Κωδικός: 902 ΤΕΜ 2 22,00 € 44,00 € 

77 
Καθρέπτης φορτηγού Mercεdes «λούκι» 370 X 184 mm. 
Κωδικός: Π3 

ΤΕΜ 2 23,00 € 46,00 € 

78 
Καθρέπτης φορτηγού Volvo-DAF-Man βοηθητικός 204 X 153 
mm Κωδικός: Π-400Β 

ΤΕΜ 2 33,00 € 66,00 € 

79 
Καθρέπτης φορτηγού Volvο-DΑF-Μan 384 X 205 mm 
Κωδικός: Π-400Α 

ΤΕΜ 2 35,00 € 70,00 € 

80 
Καθρέπτης Merc Actros 24V θερμαινόμενος 435 X 186 mm 
Κωδικός 036-121 

ΤΕΜ 1 80,00 € 80,00 € 

81 
KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH M/B ACTROS ATEGO BOHΘ Κωδ.: 
194.000084 

ΤΕΜ 2 26,00 € 52,00 € 

82 
KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH M/B 48 ΦIΣOYN 426X168 Κωδ.: 
050.000030 

ΤΕΜ 6 15,00 € 90,00 € 

83 KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH VOLVO FH UNIT Κωδ.: 050.000038 ΤΕΜ 2 37,00 € 74,00 € 

84 
KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH MAN 1 UNIT 362X175 Κωδ.: 
050.000027 

ΤΕΜ 4 10,00 € 40,00 € 

85 ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ Μ/Β ATEGO Κωδ.: 035.000059 ΤΕΜ 6 50,00 € 300,00 € 

86 Τάκος κρούσεως 285×65(ύψος:55mm) ΤΕΜ 10 30,00 € 300,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.594,42 € 

Φ.Π.Α., 24% 2.062,66€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.657,08€ 

 
 
Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
 

Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Λάμπα 24V 21W καρυδάκι ΤΕΜ 300 0,50 € 150,00 € 

2 Λάμπα 24V 21/5W A/Κ καρυδάκι ΤΕΜ 100 0,70 € 70,00 € 

3 Λάμπα 24V 5W φουντουκάκι ΤΕΜ 150 0,50 € 75,00 € 

4 Λάμπα 24V σωληνωτή 5W ΤΕΜ 200 0,50 € 100,00 € 

5 Λάμπα 24V 4W ελιά ΤΕΜ 150 0,50 € 75,00 € 

6 Λάμπα 24V ακάλυκη 5W ελιά ΤΕΜ 100 0,50 € 50,00 € 

7 

Λάμπα 24V ακάλυκη 1.2W ψείρα 
 
 ΤΕΜ 100 0,75 € 75,00 € 

8 Λάμπα 24V 21W καρυδάκι πορτοκαλί ΤΕΜ 50 1,80 € 90,00 € 

9 Λάμπα 24V H3 70W ΤΕΜ 50 3,00 € 150,00 € 

10 Λάμπα 24V H1 70W ΤΕΜ 50 3,00 € 150,00 € 

11 Λάμπα 24V Truckstar Pro H7 PX26d 70W 64215TSP – OSRAM ΤΕΜ 78 13,00 € 1.014,00 € 

12 Λάμπα 12V H7 55W ΤΕΜ 20 2,00 € 40,00 € 

13 Λάμπα 12V H4 60/55W P43 3ακίδες ΤΕΜ 30 2,50 € 75,00 € 

14 Λάμπα 12V 21W καρυδάκι ΤΕΜ 200 0,50 € 100,00 € 

15 Λάμπα 12V 5W φουντουκάκι ΤΕΜ 150 0,50 € 75,00 € 

16 Λάμπα 12V 21/5W άνω/κάτω καρυδάκι ΤΕΜ 150 0,50 € 75,00 € 
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17 Λάμπα 12V σωληνωτή 5W ΤΕΜ 20 0,50 € 10,00 € 

18 Λάμπα 12V σωληνωτή 10W κοντή ΤΕΜ 10 0,50 € 5,00 € 

19 Λάμπα 12V ακάλυκη 1.2W ψείρα ΤΕΜ 10 0,50 € 5,00 € 

20 Λάμπα 12V ακάλυκη 5W ελιά ΤΕΜ 20 0,28 € 5,60 € 

21 Λάμπα 12V 5W φουντουκάκι ΤΕΜ 20 0,50 € 10,00 € 

22 Λάμπα 12V 21W καρυδάκι πορτοκαλί παράκεντρη ΤΕΜ 20 1,50 € 30,00 € 

23 Φανάρι όγκου Daf, Iveco, Renault 40150001 – PROPLAST ΤΕΜ 5 22,00 € 110,00 € 

24 Φανάρι όγκου 4 Led 24V Man 16-1119 – AUTOSPARK ΤΕΜ 3 23,00 € 69,00 € 

25 
Φάρος 12V μικρός σε πάσαλο Διαστάσεις : 
ø120x140mm421.12 – DASTERI ΤΕΜ 5 26,00 € 130,00 € 

26 
Φάρος 24V μικρός σε πάσαλο Διαστάσεις : ø120x140mm 
421.24 – DASTERI ΤΕΜ 6 26,00 € 156,00 € 

27 Φάρος 12V μικρός μαγνητικός Διαστάσεις : ø120x140mm ΤΕΜ 6 27,00 € 162,00 € 

28 Φάρος 24V  DASTERI Διαστάσεις : ø150x198mm ΤΕΜ 30 36,00 € 1.080,00 € 

29 Φάρος 12V  DASTERI Διαστάσεις : ø150x198mm ΤΕΜ 20 36,00 € 720,00 € 

30 Φανάρι Εργασίας 153x92mm χωρίς διακόπτη ΤΕΜ 20 22,00 € 440,00 € 

31 Φανάρι Mercedes 608 8060.4L ΤΕΜ 10 21,00 € 210,00 € 

32 Φανάρι Mercedes 608 8060.4R ΤΕΜ 10 21,00 € 210,00 € 

33 Φανάρι δεξί 326038-R – AUTOPROM ΤΕΜ 5 14,00 € 70,00 € 

34 Φανάρι αριστερό 326038-L – AUTOPROM ΤΕΜ 5 14,00 € 70,00 € 

35 Φανάρι αριστερό L2061PL ΤΕΜ 4 25,00 € 100,00 € 

36 Φανάρι δεξί  R 2060P R ΤΕΜ 4 25,00 € 100,00 € 

37 Φανάρι JCB 838113 ΤΕΜ 2 30,00 € 60,00 € 

38 Φανάρι όγκου κρεμαστό πορτοκαλί 3110.1000100 – SIM ΤΕΜ 10 3,50 € 35,00 € 

39 Πλαστικό φάρου πορτοκαλί P430.05 – DASTERI ΤΕΜ 10 7,00 € 70,00 € 

40 Ασφάλεια Μεταλλάκτου 80Α ΤΕΜ 10 0,11 € 1,10 € 

41 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 5 Α ΤΕΜ 200 0,12 € 24,00 € 

42 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 7,5 Α ΤΕΜ 400 0,12 € 48,00 € 

43 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 10 Α ΤΕΜ 400 0,12 € 48,00 € 

44 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 15 Α ΤΕΜ 300 0,12 € 36,00 € 

45 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 20Α ΤΕΜ 300 0,12 € 36,00 € 

46 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 25 Α ΤΕΜ 300 0,12 € 36,00 € 

47 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 30Α ΤΕΜ 300 0,12 € 36,00 € 

48 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 40Α ΤΕΜ 30 1,50 € 45,00 € 

49 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 10Α ΤΕΜ 150 0,16 € 24,00 € 

50 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 15Α ΤΕΜ 150 0,16 € 24,00 € 

51 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 20Α ΤΕΜ 150 0,16 € 24,00 € 

52 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 25Α ΤΕΜ 150 0,16 € 24,00 € 

53 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 30Α ΤΕΜ 100 0,16 € 16,00 € 

54 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50Α ΝΤ ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 € 

55 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 60Α ΝΤ ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 € 

56 BUZZER KPE-657SA ΤΕΜ 5 2,50 € 12,50 € 

57 ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ  500 Series Smart Alarm, 82-102 ΤΕΜ 6 25,00 € 150,00 € 

58 Ασφαλειοθήκη Μαχαιρωτής μονή κάτω φις ΤΕΜ 20 0,49 € 9,80 € 

59 Φανάρι δεξί .Διαστάσεις : 343x133mm R2000PR – DASTERI ΤΕΜ 2 25,00 € 50,00 € 

60 
Φανάρι αριστερό. Διαστάσεις : 343x133mm L2001PL – 
DASTERI ΤΕΜ 2 25,00 € 50,00 € 

61 
Φανάρι Mercedes .Διαστάσεις : 282x105mm 8060.2 – 
DASTERI ΤΕΜ 2 17,00 € 34,00 € 
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62 
Φανάρι Mercedes .Διαστάσεις : 282x105mm 8060.1 – 
DASTERI ΤΕΜ 2 17,00 € 34,00 € 

63 πλατίνες αυτοκίνητου gentyry PS-411 ΤΕΜ 10 6,00 € 60,00 € 

64 Κόρνα 12V High tone (πρίμα) 110dB ΤΕΜ 5 11,00 € 55,00 € 

65 Kόρνα 24V Low tone (μπάσα) 335Hz 72W ΤΕΜ 3 18,00 € 54,00 € 

66 Προθέρμανση Mazda 11V 74173 – FAE ΤΕΜ 8 8,00 € 64,00 € 

67 Προθέρμανση Mercedes, Opel 11V 603M 74140 – FAE ΤΕΜ 8 7,00 € 56,00 € 

68 Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (-)αρνητικού πολου ΤΕΜ 20 3,00 € 60,00 € 

69 Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (+)θετικού πολου ΤΕΜ 30 3,00 € 90,00 € 

70 Άκρα φις θηλυκά γυμνά Μεσαία (πακέτο των 100 τεμαχίων) ΤΕΜ 4 10,00 € 40,00 € 

71 Άκρα αρσενικά με νύχι (πακέτο των 100 τεμαχίων) ΤΕΜ 2 10,00 € 20,00 € 

72 Τσιμπίδα 600Α 4814321 – MTA ΤΕΜ 4 13,00 € 52,00 € 

73 Τσιμπίδες κλέφτες ρεύματος (σετ των 2)5443 – AUTOSPARK ΤΕΜ 4 14,00 € 56,00 € 

74 Μπουτόν Μίζας 3ου άξονα 12V 200A ZM1405 – ZM ΤΕΜ 2 30,00 € 60,00 € 

75 Ντουί τριπολικό για H4, R2 με καλώδιο ΤΕΜ 10 3,00 € 30,00 € 

76 Bομβητής όπισθεν 12V ΤΕΜ 4 15,00 € 60,00 € 

77 Σετ Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρα 8mm x 24″WP 300 – ΤΑΙΒΑΝ ΤΕΜ 20 3,50 € 70,00 € 

78 Σετ Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρα 6mm x 24″WP 300 – ΤΑΙΒΑΝ ΤΕΜ 30 3,50 € 105,00 € 

79 
Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα  cm) RENAULT-Premium - 
7421460371 ΤΕΜ 8 40,00 € 320,00 € 

80 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 15″ (37,5cm) ΤΕΜ 6 3,50 € 21,00 € 

81 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 17″ (42,5cm) ΤΕΜ 8 3,50 € 28,00 € 

82 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 16″ (40cm) ΤΕΜ 8 4,00 € 32,00 € 

83 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 18″ (45cm) ΤΕΜ 20 5,00 € 100,00 € 

84 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 20″ (50cm) ΤΕΜ 8 6,00 € 48,00 € 

85 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 22″ (55cm) ΤΕΜ 8 8,00 € 64,00 € 

86 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 24″ (60cm) ΤΕΜ 8 8,00 € 64,00 € 

87 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα φορτηγού 28″ (70cm) ΤΕΜ 8 9,00 € 72,00 € 

88 Φλασέρ 12V ToyotaST03028 – AUTOSPARK ΤΕΜ 2 11,00 € 22,00 € 

89 
Φλασέρ 24V 4 φις γερμανικού τύπου 4DM004639061 – 
HELLA ΤΕΜ 3 28,00 € 84,00 € 

90 Φλασέρ 12V 3 φις γερμανικού τύπου 4DB003750711 – HELLA ΤΕΜ 8 15,00 € 120,00 € 

91 
Πλαστικό φαναριού Mercedes αριστερό-δεξίP2040 – 
DASTERI ΤΕΜ 4 15,00 € 60,00 € 

92 Φανάρι Φλας Mercedes Actros900201410 – AUTOPROM ΤΕΜ 8 11,00 € 88,00 € 

93 
Φανάρι Εργασίας 153x92mm χωρίς διακόπτη1GA005060-001 
– HELLA ΤΕΜ 30 21,00 € 630,00 € 

94 
Φανάρι Εργασίας 10x10cm Διαστάσεις : 105x105mm W160G 
– DASTERI ΤΕΜ 10 16,00 € 160,00 € 

95 
Φανάρι Όπισθεν παραλληλόγραμμο με βάση λευκός 
8080.96B.07 – DASTERI ΤΕΜ 20 10,00 € 200,00 € 

96 Φανάρι πινακίδος μεγάλο 8060.41A – DASTERI ΤΕΜ 10 5,00 € 50,00 € 

97 Γενικός Διακόπτης μεγάλος GS341 – DASTERI ΤΕΜ 5 25,00 € 125,00 € 

98 Γενικός Διακόπτης μικρός GS342 – DASTERI ΤΕΜ 4 10,00 € 40,00 € 

99 Ρελέ 24V 5 επαφές 2x10A με διπλή επαφή 87b ΤΕΜ 5 6,00 € 30,00 € 

100 Ρελέ 24V 4 φις 22A RLP424 – NAGARES ΤΕΜ 5 3,00 € 15,00 € 

101 Ρελέ 12V 5 επαφές 40A RLP512D – NAGARES ΤΕΜ 4 8,00 € 32,00 € 

102 Φανάρι Man, Iveco δεξί 465mm x 130mm  785.00 – RINDER ΤΕΜ 6 30,00 € 180,00 € 

103 
Φανάρι Mercedes Actros ριγωτό δεξί 525mm x 139mm 
3163.4000550 – SIM ΤΕΜ 2 36,00 € 72,00 € 
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104 
Φανάρι Mercedes Actros ριγωτό αριστερό  525mm x 139mm 
3163.4000350 – SIM ΤΕΜ 2 36,00 € 72,00 € 

105 βαλβίδα οπισθεν RENAULT . 50 01 845 860 ΤΕΜ 1 250,00 € 250,00 € 

106 
Αυτόματος Δυναμού Bosch 28V 28mm VRB198 – 
MOBILETRON ΤΕΜ 2 8,50 € 17,00 € 

107 Αυτόματος Δυναμού Bosch 14V 082966090 – MONARK ΤΕΜ 3 10,00 € 30,00 € 

108 
Αυτόματος Δυναμού Paris Rhone 28V Volvo VRPR135BA – 
MOBILETRON ΤΕΜ 3 22,00 € 66,00 € 

109 
Δυναμό – Ford 1G Series Truck Blue Back ER/EF 90 Amp/12 
Volt, w/o pulley or fan7712N – WPS ΤΕΜ 1 250,00 € 250,00 € 

110 Δυναμό Man, Mercedes Actros 24V 80A ALT2110 – UNIPOINT ΤΕΜ 1 350,00 € 350,00 € 

111 
Δυναμό Denso IR/IF 12V 50A Toyota Lift Trucks 12357N – 
WPS ΤΕΜ 1 200,00 € 200,00 € 

112 Μίζα 24V Renault TRUCKS, Iveco 10δ. 30127N – WPS ΤΕΜ 2 255,00 € 510,00 € 

113 Μίζα – Bosch 231 Series PLGR 4.0kW/24 Volt, 19722N – WPS ΤΕΜ 1 300,00 € 300,00 € 

114 Μίζα 12V Nissan D40 Navara diesel 11δ 33307N – WPS ΤΕΜ 1 270,00 € 270,00 € 

115 Μίζα 12V Datsun Z 8δ. 110277 – CARGO ΤΕΜ 3 150,00 € 450,00 € 

116 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 1,5mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 5 0,74 € 3,70 € 

117 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 2,5mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10 0,85 € 8,50 € 

118 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 6 mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10 1,00 € 10,00 € 

119 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 10 mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10 1,55 € 15,50 € 

120 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 16mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10 2,50 € 25,00 € 

121 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 25mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 2 5,50 € 11,00 € 

122 Ταινία Μονωτική PVC Αυτοσβενόμενη 0.13Χ19Χ20 Μαύρη ΤΕΜ 40 0,60 € 24,00 € 

123 Ακροδέκτης χαλκού 10mm² ΤΕΜ 20 0,18 € 3,60 € 

124 Ακροδέκτης χαλκού 16mm² ΤΕΜ 20 0,26 € 5,20 € 

125 Ακροδέκτης χαλκού 25mm² ΤΕΜ 10 0,48 € 4,80 € 

126 Ακροδέκτης χαλκού 35mm² ΤΕΜ 10 0,60 € 6,00 € 

127 Ακροδέκτης χαλκού 50mm² ΤΕΜ 10 0,89 € 8,90 € 

128 Τερματικά χαλκού 1,5-2,5mm² (Συσκ.100τεμ.) ΤΕΜ 1 3,00 € 3,00 € 

129 Τερματικά χαλκού 2,5-6mm² (Συσκ.100τεμ.) ΤΕΜ 1 5,50 € 5,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 13.522,70 € 

Φ.Π.Α., 24% 3.245,45€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.768,15€ 

 
 
Γ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Γ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

A/
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ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ, € 

1 
BMW,RENAULT,FIAT,OPEL,MER/DES,P
EUG., LANCIA 

55 450 Δ 241X175X175 ΤΕΜ 4 72,56 290,24 € 

2 
BMW,RENAULT,FIAT,OPEL,MER/DES,P
EUG., LANCIA 

60 480 A 241X175X175 ΤΕΜ 5 87,83 439,15 € 

3 
ΒΜW,FIAT,FORD, 
VW,MERCEDES,OPEL,PEUGEOT 

70 640 Δ 278X175X175 ΤΕΜ 4 97,25 389,00 € 

4 MERCEDES S-KLASS 95 740 Δ 354X175X190 ΤΕΜ 5 119,59 597,95 € 

5 MAN,MERCEDES,ROMAN 120 720 A 514X189X220 ΤΕΜ 5 156,21 781,05 € 
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6 STEYER,LKW,MAN,MERCEDES 140 800 A 514X189X220 ΤΕΜ 5 182,64 913,20 € 

7 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ,ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

180 1000 A 514X223X220 ΤΕΜ 
1
2 

249,68 
2.996,16 

€ 

8 
MAZ/NIS/MITS/SUB/SUZ/TOYOTA ΜΕ 
ΠΑΤΟΥΡΑ 

62 510 Δ 233X173X225 ΤΕΜ 5 84,67 423,35 € 

9 
NISSAN DSL,TOYOTA DSL, MITSUBUSHI 
DSL 

95 740 A 303X173X225 ΤΕΜ 6 120,22 721,32 € 

10 MAN 100 820 Δ 354X175X190 ΤΕΜ 
1
0 

138,93 1.389,30€ 

ΣΥΝΟΛΟ 8.940,72 € 

Φ.Π.Α., 24% 2.145.77€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.086.49€ 

 

 
Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ J.C.B (s/n 1330952) 

Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ J.C.B (s/n 1330952) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ, € 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ 914/86202              ΤΕΜ 1 71,17 € 71,17 € 

2 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 126/02253                                 ΤΕΜ 2 190,15 € 380,30 € 

3 ΗΜΙΜΠΑΡΟ 331/14861                                     ΤΕΜ 2 109,36 € 218,72 € 

4 ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 458/20285                            ΤΕΜ 1 15,33 € 15,33 € 

5 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 15/920389                           ΤΕΜ 1 111,63 € 111,63 € 

6 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 910/60236                         ΤΕΜ 1 104,92 € 104,92 € 

7 ΔΟΝΤΙ ΚΟΥΒΑ 333/D8455                            ΤΕΜ 2 12,81 € 25,62 € 

8 ΑΚΡΟΝΥΧΟ 333/D8456                                 ΤΕΜ 2 26,72 € 53,44 € 

9 ΑΚΡΟΝΥΧΟ 333/D8457                                  ΤΕΜ 2 26,72 € 53,44 € 

10 ΒΙΔΑ ΔΟΝΤΙΟΥ 826/00303                             ΤΕΜ 10 1,47 € 14,70 € 

11 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΒΙΔΑΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 1340/0701Ζ     ΤΕΜ 10 0,39 € 3,90 € 

12 ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΔΟΥ ΠΙΣΩ 911/12400                  ΤΕΜ 2 63,64 € 127,28 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.180,45 € 

Φ.Π.Α., 24% 283,31€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.463,76€ 

ΒΟΛΟΣ   21/03/2017 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                      
  
 
 

Κ. ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΤΑΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

Η  ΠΡΟΪΣ/ΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ανταλλακτικών 
μεταφορικών μέσων» 
 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΣΟ 
(€) 

1 Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 8.594,42€ 

2 
Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

13.522,70 € 

3 Γ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 8.940,72 € 

4 Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ JCB  - s/n 1330952  1.180,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ,€  32.238,29 € 

Φ.Π.Α., 24%, € 7.737,19 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, € 39.975,48 € 

       

  O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των περιγραφομένων ανταλλακτικών 

μεταφορικών μέσων ανέρχεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΩΧΤΟ ΛΕΠΤΑ (39.975,48€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

η χρέωση θα γίνει στον κωδικό αριθμό  20-6671.001  του προϋπολογισμού του Δήμου για 

το έτος 2017. 

                                                                                                     
   ΒΟΛΟΣ    
21/03/2017 
  

  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                      
  
 
 

Κ. ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΤΑΚΟΣ 

Η  ΠΡΟΪΣ/ΝΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

                

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

 
Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση) 

..................................................................................................................................,όπως 

νόμιμα 

εκπροσωπείται από ..........................................................................................................., με 

έδρα 

τ................................................οδός............................................................................................

., 

fax...........................email.......................................................... 

 
Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΟΝΑ ΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 24Χ16 R ΜΑΚΡΥ ΤΕΜ 2   

2 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 24Χ16L ΜΑΚΡΥ ΤΕΜ 2   

3 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ MS W203/209 ΤΕΜ 1   

4 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ MS W203 ΤΕΜ 1   

5 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ MS W203/209 ΤΕΜ 1   

6 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΜΠΡ. MS VITO ΤΕΜ 1   

7 ΒΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΠΙΣ. MS VITO ΤΕΜ 1   

8 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ MS W211    WAHLER ΤΕΜ 1   

9 2440/U-380 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 44Χ126,20 ΤΕΜ 2   

10 2480/U-381 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 50Χ152.60 ΤΕΜ 1   

11 U-728/4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 24Χ74.5 ΤΕΜ 2   

12 
2100/U-730   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 38x102 ΑΣΦΑΛ. 
ΜΕΣΑ 

ΤΕΜ 2   

13 2060/U-747 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 42x115 ΤΕΜ 2   

14 1420/U-754 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 45x120,4 ΤΕΜ 1   

15 1560/U-756  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡ. 52x133  81391266021 ΤΕΜ 1   

16 2320/U-762 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 48x126 ΤΕΜ 1   

17 
1620/U-763 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57Χ152     
81393746003 

ΤΕΜ 
1 

  

18 
1760/U-767 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 48Χ116.5  
81392006011 

ΤΕΜ 1   

19 2380 81391266009 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 42Χ104.5 ΤΕΜ 1   
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20 
1720/U-813 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57Χ144   
81391266017 

ΤΕΜ 1   

21 1620.10  ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57X152 X. ΓΡΑΣΑΔΟΡΟ ΤΕΜ 1   

22 1840 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 57Χ164 ΜΕ ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΤΕΜ 4   

23 1820 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 48Χ161 ΤΕΜ 3   

24 1860 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 38Χ148 ΤΕΜ 3   

25 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑVX 10-625 ΤΕΜ 4   

26 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-725 ΤΕΜ 3   

27 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-775 ΤΕΜ 3   

28 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-975 ΤΕΜ 3   

29 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 10-125 ΤΕΜ 3   

30 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-950 ΤΕΜ 4   

31 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-105 ΤΕΜ 4   

32 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1080 ΤΕΜ 4   

33 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑVX 13-1105 ΤΕΜ 4   

34 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1090 ΤΕΜ 4   

35 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1150 ΤΕΜ 4   

36 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1180 ΤΕΜ 4   

37 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1210 ΤΕΜ 4   

38 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1250 ΤΕΜ 4   

39 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1300 ΤΕΜ 3   

40 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1350 ΤΕΜ 3   

41 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑVX 13-1405 ΤΕΜ 3   

42 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1480 ΤΕΜ 4   

43 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1505 ΤΕΜ 4   

44 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1524 ΤΕΜ 4   

45 ΙΜΑΝΤΑΣ AVX 13-1555 ΤΕΜ 4   

46 Σετ Ιμάντα Χρονισμού SKF - Κωδικός: VKMA 94626 ΤΕΜ 3   

47 Σετ Συμπλέκτη LUK - Κωδικός: 6253051-00 ΤΕΜ 3   

48 
Μπαλάκια Ψαλιδιών BLUE PRINT - Κωδικός: 
ADM58686 

ΤΕΜ 4   

49 
Ακρόμπαρα & Ημίμπαρα FEBI BILSTEIN - Κωδικός: 
42478 

ΤΕΜ 4   

50 Ακρόμπαρα & Ημίμπαρα ΤΕΜ 4   

51 

Λασπωτήρες φορτηγού  (60x40 cm) γαλβανισμένα 
από μεταλλικές ράβδους. Περιλαμβάνει εξαρτήματα. 

ΤΕΜ 
10   

52 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 14 mm 20x10cm ΤΕΜ 3   

53 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - 12,70 C 1/2" ΤΕΜ 3   

54 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 16 mm  20x10cm ΤΕΜ 3   

55 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 18 mm 20x10cm ΤΕΜ 4   

56 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 20 mm 20x10cm ΤΕΜ 4   

57 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 22 mm 20x10cm ΤΕΜ 4   

58 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 25 mm 20x10cm ΤΕΜ 3   

59 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 35 mm 20x10cm ΤΕΜ 3   

60 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 38 mm 23x13cm ΤΕΜ 3   

61 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 40 mm 25x15cm ΤΕΜ 3   
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62 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 45 mm 27x13cm ΤΕΜ 3   

63 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 50 mm 30x20cm ΤΕΜ 3   

64 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 55 mm 25x15cm ΤΕΜ 3   

65 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 60 mm 30x20cm ΤΕΜ 3   

66 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 65 mm 30x20cm ΤΕΜ 3   

67 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 70 mm  30x20cm ΤΕΜ 3   

68 Απλό κολάρο νερού γωνία 90° - Φ 75 mm  30x20cm ΤΕΜ 3   

69 
Καθρέπτης φορτηγού Merc 240 X 156 mm Κωδικός: 
Π-407 

ΤΕΜ 2   

70 
Καθρέπτης φορτηγού MN2 320 X 187 mm Κωδικός: 
901Α 

ΤΕΜ 2   

71 
Καθρέπτης φορτηγού βοηθητικός SC 260 X 160 mm 
Κωδικός: 152 

ΤΕΜ 2   

72 
Καθρέπτης φορτηγού βοηθητικός «νταλίκας» 220 X 
170 mm Κωδικός: 152Ε 

ΤΕΜ 3   

73 
Καθρέπτης φορτηγού για το πλάι της οροφής με 
διάσταση 260X160 mm. Τοποθετείται και "κοιτάζει" 
τον χώρο στο ελαστικό. 

ΤΕΜ 2   

74 
Καθρέπτης φορτηγού MN1 375 X 187 mm Κωδικός: 
901 

ΤΕΜ 4   

75 
Καθρέπτης φορτηγού Volvο 300 X 214 mm Κωδικός: 
911 

ΤΕΜ 2   

76 
Καθρέπτης φορτηγού Γίγας 418 Χ 220 mm Κωδικός: 
902 

ΤΕΜ 2   

77 
Καθρέπτης φορτηγού Mercεdes «λούκι» 370 X 184 
mm. Κωδικός: Π3 

ΤΕΜ 2   

78 
Καθρέπτης φορτηγού Volvo-DAF-Man βοηθητικός 204 
X 153 mm Κωδικός: Π-400Β 

ΤΕΜ 2   

79 
Καθρέπτης φορτηγού Volvο-DΑF-Μan 384 X 205 mm 
Κωδικός: Π-400Α 

ΤΕΜ 2   

80 
Καθρέπτης Merc Actros 24V θερμαινόμενος 435 X 186 
mm Κωδικός 036-121 

ΤΕΜ 1   

81 
KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH M/B ACTROS ATEGO BOHΘ 
Κωδ.: 194.000084 

ΤΕΜ 2   

82 
KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH M/B 48 ΦIΣOYN 426X168 Κωδ.: 
050.000030 

ΤΕΜ 6   

83 
KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH VOLVO FH UNIT Κωδ.: 
050.000038 

ΤΕΜ 2   

84 
KPYΣTAΛO KAΘPEΠTH MAN 1 UNIT 362X175 Κωδ.: 
050.000027 

ΤΕΜ 4   

85 ΚΡΥΣΤΑΛΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ Μ/Β ATEGO Κωδ.: 035.000059 ΤΕΜ 6   

86 Τάκος κρούσεως 285×65(ύψος:55mm) ΤΕΜ 10   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α, χωρίς Φ.Π.Α., €  

ΟΛΟΓΓΡΑΦΩΣ: 

                 ΒΟΛΟΣ       ……/……../2017 
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                                       Υπογραφή - Σφραγίδα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση) 

..................................................................................................................................,όπως 

νόμιμα 

εκπροσωπείται από ..........................................................................................................., με 

έδρα 

τ................................................οδός............................................................................................

., 

fax...........................email.......................................................... 

Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Λάμπα 24V 21W καρυδάκι ΤΕΜ 300   

2 Λάμπα 24V 21/5W A/Κ καρυδάκι ΤΕΜ 100   

3 Λάμπα 24V 5W φουντουκάκι ΤΕΜ 150   

4 Λάμπα 24V σωληνωτή 5W ΤΕΜ 200   

5 Λάμπα 24V 4W ελιά ΤΕΜ 150   

6 Λάμπα 24V ακάλυκη 5W ελιά ΤΕΜ 100   

7 Λάμπα 24V ακάλυκη 1.2W ψείρα ΤΕΜ 100   

8 Λάμπα 24V 21W καρυδάκι πορτοκαλί ΤΕΜ 50   

9 Λάμπα 24V H3 70W ΤΕΜ 50   

10 Λάμπα 24V H1 70W ΤΕΜ 50   

11 
Λάμπα 24V Truckstar Pro H7 PX26d 70W 64215TSP – 
OSRAM ΤΕΜ 78   

12 Λάμπα 12V H7 55W ΤΕΜ 20   

13 Λάμπα 12V H4 60/55W P43 3ακίδες ΤΕΜ 30   

14 Λάμπα 12V 21W καρυδάκι ΤΕΜ 200   

15 Λάμπα 12V 5W φουντουκάκι ΤΕΜ 150   

16 Λάμπα 12V 21/5W άνω/κάτω καρυδάκι ΤΕΜ 150   

17 Λάμπα 12V σωληνωτή 5W ΤΕΜ 20   

18 Λάμπα 12V σωληνωτή 10W κοντή ΤΕΜ 10   

19 Λάμπα 12V ακάλυκη 1.2W ψείρα   ΤΕΜ 10   

20 Λάμπα 12V ακάλυκη 5W ελιά ΤΕΜ 20   

21 Λάμπα 12V 5W φουντουκάκι ΤΕΜ 20   

22 Λάμπα 12V 21W καρυδάκι πορτοκαλί παράκεντρη ΤΕΜ 20   

23 
Φανάρι όγκου Daf, Iveco, Renault 40150001 – 
PROPLAST ΤΕΜ 5   

24 Φανάρι όγκου 4 Led 24V Man 16-1119 – AUTOSPARK ΤΕΜ 3   

25 
Φάρος 12V μικρός σε πάσαλο Διαστάσεις : 
ø120x140mm421.12 – DASTERI ΤΕΜ 5   
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26 
Φάρος 24V μικρός σε πάσαλο Διαστάσεις : 
ø120x140mm 421.24 – DASTERI ΤΕΜ 6   

27 
Φάρος 12V μικρός μαγνητικός Διαστάσεις : 
ø120x140mm ΤΕΜ 6   

28 Φάρος 24V  DASTERI Διαστάσεις : ø150x198mm ΤΕΜ 30   

29 Φάρος 12V  DASTERI Διαστάσεις : ø150x198mm ΤΕΜ 20   

30 Φανάρι Εργασίας 153x92mm χωρίς διακόπτη ΤΕΜ 20   

31 Φανάρι Mercedes 608 8060.4L ΤΕΜ 10   

32 Φανάρι Mercedes 608 8060.4R ΤΕΜ 10   

33 Φανάρι δεξί 326038-R – AUTOPROM ΤΕΜ 5   

34 Φανάρι αριστερό 326038-L – AUTOPROM ΤΕΜ 5   

35 Φανάρι αριστερό L2061PL ΤΕΜ 4   

36 Φανάρι δεξί  R 2060P R ΤΕΜ 4   

37 Φανάρι JCB 838113 ΤΕΜ 2   

38 
Φανάρι όγκου κρεμαστό πορτοκαλί 3110.1000100 – 
SIM ΤΕΜ 10   

39 Πλαστικό φάρου πορτοκαλί P430.05 – DASTERI ΤΕΜ 10   

40 Ασφάλεια Μεταλλάκτου 80Α ΤΕΜ 10   

41 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 5 Α ΤΕΜ 200   

42 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 7,5 Α ΤΕΜ 400   

43 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 10 Α ΤΕΜ 400   

44 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 15 Α ΤΕΜ 300   

45 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 20Α ΤΕΜ 300   

46 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 25 Α ΤΕΜ 300   

47 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 30Α ΤΕΜ 300   

48 Ασφάλειες μαχαιρωτή Maxi 40Α ΤΕΜ 30   

49 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 10Α ΤΕΜ 150   

50 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 15Α ΤΕΜ 150   

51 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 20Α ΤΕΜ 150   

52 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 25Α ΤΕΜ 150   

53 Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι 30Α ΤΕΜ 100   

54 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50Α ΝΤ ΤΕΜ 10   

55 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 60Α ΝΤ ΤΕΜ 10   

56 BUZZER KPE-657SA ΤΕΜ 5   

57 ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ  500 Series Smart Alarm, 82-102 ΤΕΜ 6   

58 Ασφαλειοθήκη Μαχαιρωτής μονή κάτω φις ΤΕΜ 20   

59 
Φανάρι δεξί .Διαστάσεις : 343x133mm R2000PR – 
DASTERI ΤΕΜ 2   

60 
Φανάρι αριστερό. Διαστάσεις : 343x133mm L2001PL – 
DASTERI ΤΕΜ 2   

61 
Φανάρι Mercedes .Διαστάσεις : 282x105mm 8060.2 – 
DASTERI ΤΕΜ 2   

62 
Φανάρι Mercedes .Διαστάσεις : 282x105mm 8060.1 – 
DASTERI ΤΕΜ 2   

63 Πλατίνες αυτοκίνητου gentyry PS-411 ΤΕΜ 10   

64 Κόρνα 12V High tone (πρίμα) 110dB ΤΕΜ 5   

65 Κόρνα 24V Low tone (μπάσα) 335Hz 72W ΤΕΜ 3   

66 Προθέρμανση Mazda 11V 74173 – FAE ΤΕΜ 8   

67 Προθέρμανση Mercedes, Opel 11V 603M 74140 – FAE ΤΕΜ 8   

68 
Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (-)αρνητικού 
πόλου ΤΕΜ 20   
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69 
Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (+)θετικού 
πόλου ΤΕΜ 30   

70 
Άκρα φις θηλυκά γυμνά Μεσαία (πακέτο των 100 
τεμαχίων) ΤΕΜ 4   

71 Άκρα αρσενικά με νύχι (πακέτο των 100 τεμαχίων) ΤΕΜ 2   

72 Τσιμπίδα 600Α 4814321 – MTA ΤΕΜ 4   

73 
Τσιμπίδες κλέφτες ρεύματος (σετ των 2)5443 – 
AUTOSPARK ΤΕΜ 4   

74 Μπουτόν Μίζας 3ου άξονα 12V 200A ZM1405 – ZM ΤΕΜ 2   

75 Ντουί τριπολικό για H4, R2 με καλώδιο ΤΕΜ 10   

76 Bομβητής όπισθεν 12V ΤΕΜ 4   

77 
Σετ Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρα 8mm x 24″WP 300 – 
ΤΑΙΒΑΝ ΤΕΜ 20   

78 
Σετ Λάστιχα Υαλοκαθαριστήρα 6mm x 24″WP 300 – 
ΤΑΙΒΑΝ ΤΕΜ 30   

79 
Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα  cm) RENAULT-Premium - 
7421460371 ΤΕΜ 8   

80 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 15″ (37,5cm) ΤΕΜ 6   

81 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 17″ (42,5cm) ΤΕΜ 8   

82 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 16″ (40cm) ΤΕΜ 8   

83 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 18″ (45cm) ΤΕΜ 20   

84 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 20″ (50cm) ΤΕΜ 8   

85 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 22″ (55cm) ΤΕΜ 8   

86 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα 24″ (60cm) ΤΕΜ 8   

87 Μάκτρο Υαλοκαθαριστήρα φορτηγού 28″ (70cm) ΤΕΜ 8   

88 Φλασέρ 12V ToyotaST03028 – AUTOSPARK ΤΕΜ 2   

89 
Φλασέρ 24V 4 φις γερμανικού τύπου 4DM004639061 
– HELLA ΤΕΜ 3   

90 
Φλασέρ 12V 3 φις γερμανικού τύπου 4DB003750711 – 
HELLA ΤΕΜ 8   

91 
Πλαστικό φαναριού Mercedes αριστερό-δεξίP2040 – 
DASTERI ΤΕΜ 4   

92 
Φανάρι Φλας Mercedes Actros900201410 – 
AUTOPROM ΤΕΜ 8   

93 
Φανάρι Εργασίας 153x92mm χωρίς 
διακόπτη1GA005060-001 – HELLA ΤΕΜ 30   

94 
Φανάρι Εργασίας 10x10cm Διαστάσεις : 105x105mm 
W160G – DASTERI ΤΕΜ 10   

95 
Φανάρι Όπισθεν παραλληλόγραμμο με βάση λευκός 
8080.96B.07 – DASTERI ΤΕΜ 20   

96 Φανάρι πινακίδος μεγάλο 8060.41A – DASTERI ΤΕΜ 10   

97 Γενικός Διακόπτης μεγάλος GS341 – DASTERI ΤΕΜ 5   

98 Γενικός Διακόπτης μικρός GS342 – DASTERI ΤΕΜ 4   

99 Ρελέ 24V 5 επαφές 2x10A με διπλή επαφή 87b ΤΕΜ 5   

100 Ρελέ 24V 4 φις 22A RLP424 – NAGARES ΤΕΜ 5   

101 Ρελέ 12V 5 επαφές 40A RLP512D – NAGARES ΤΕΜ 4   

102 
Φανάρι Man, Iveco δεξί 465mm x 130mm  785.00 – 
RINDER ΤΕΜ 6   

103 
Φανάρι Mercedes Actros ριγωτό δεξί 525mm x 139mm 
3163.4000550 – SIM ΤΕΜ 2   
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104 
Φανάρι Mercedes Actros ριγωτό αριστερό  525mm x 
139mm 3163.4000350 – SIM ΤΕΜ 2   

105 βαλβίδα οπισθεν RENAULT . 50 01 845 860 ΤΕΜ 1   

106 
Αυτόματος Δυναμού Bosch 28V 28mm VRB198 – 
MOBILETRON ΤΕΜ 2   

107 Αυτόματος Δυναμού Bosch 14V 082966090 – MONARK ΤΕΜ 3   

108 
Αυτόματος Δυναμού Paris Rhone 28V Volvo 
VRPR135BA – MOBILETRON ΤΕΜ 3   

109 
Δυναμό – Ford 1G Series Truck Blue Back ER/EF 90 
Amp/12 Volt, w/o pulley or fan7712N – WPS ΤΕΜ 1   

110 
Δυναμό Man, Mercedes Actros 24V 80A ALT2110 – 
UNIPOINT ΤΕΜ 1   

111 
Δυναμό Denso IR/IF 12V 50A Toyota Lift Trucks 12357N 
– WPS ΤΕΜ 1   

112 Μίζα 24V Renault TRUCKS, Iveco 10δ. 30127N – WPS ΤΕΜ 2   

113 
Μίζα – Bosch 231 Series PLGR 4.0kW/24 Volt, 19722N – 
WPS ΤΕΜ 1   

114 Μίζα 12V Nissan D40 Navara diesel 11δ 33307N – WPS ΤΕΜ 1   

115 Μίζα 12V Datsun Z 8δ. 110277 – CARGO ΤΕΜ 3   

116 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 1,5mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 5   

117 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 2,5mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10   

118 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 6 mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10   

119 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 10 mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10   

120 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 16mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 10   

121 Κλέμενς (σύνδεσμοι αγωγών) Φ 25mm2 (δεκάδα) ΤΕΜ 2   

122 
Ταινία Μονωτική PVC Αυτοσβενόμενη 0.13Χ19Χ20 
Μαύρη ΤΕΜ 40   

123 Ακροδέκτης χαλκού 10mm² ΤΕΜ 20   

124 Ακροδέκτης χαλκού 16mm² ΤΕΜ 20   

125 Ακροδέκτης χαλκού 25mm² ΤΕΜ 10   

126 Ακροδέκτης χαλκού 35mm² ΤΕΜ 10   

127 Ακροδέκτης χαλκού 50mm² ΤΕΜ 10   

128 Τερματικά χαλκού 1,5-2,5mm² (Συσκ.100τεμ.) ΤΕΜ 1   

129 Τερματικά χαλκού 2,5-6mm² (Συσκ.100τεμ.) ΤΕΜ 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β, χωρίς Φ.Π.Α., €  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

  
 ΒΟΛΟΣ       ……/……../2017 

 
 
 
 

                                Υπογραφή - Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

 
Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση) 

..................................................................................................................................,όπως 

νόμιμα 

εκπροσωπείται από ..........................................................................................................., με 

έδρα 

τ................................................οδός............................................................................................

., 

fax...........................email.......................................................... 

 
Γ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

Γ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

A/
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Ν
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Μ
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Π
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ΣΟ
ΤΗ

ΤΑ
 

ΤΙ
Μ

Η
 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

Σ,
€

 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ, 

€ 

1 
BMW,RENAULT,FIAT,OPEL,MER/DES,PEUG., 
LANCIA 

55 450 Δ 241X175X175 ΤΕΜ 4   

2 
BMW,RENAULT,FIAT,OPEL,MER/DES,PEUG., 
LANCIA 

60 480 A 241X175X175 ΤΕΜ 5   

3 
ΒΜW,FIAT,FORD, 
VW,MERCEDES,OPEL,PEUGEOT 

70 640 Δ 278X175X175 ΤΕΜ 4   

4 MERCEDES S-KLASS 95 740 Δ 354X175X190 ΤΕΜ 5   

5 MAN,MERCEDES,ROMAN 120 720 A 514X189X220 ΤΕΜ 5   

6 STEYER,LKW,MAN,MERCEDES 140 800 A 514X189X220 ΤΕΜ 5   

7 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ,ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

180 1000 A 514X223X220 ΤΕΜ 
1
2 

  

8 
MAZ/NIS/MITS/SUB/SUZ/TOYOTA ΜΕ 
ΠΑΤΟΥΡΑ 

62 510 Δ 233X173X225 ΤΕΜ 5   

9 NISSAN DSL,TOYOTA DSL, MITSUBUSHI DSL 95 740 A 303X173X225 ΤΕΜ 6   

10 MAN 100 820 Δ 354X175X190 ΤΕΜ 
1
0 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ, χωρίς Φ.Π.Α., €  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 
ΒΟΛΟΣ       ……/……../2017 
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Υπογραφή - Σφραγίδα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ  

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

 
Του/της (Φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προμηθευτών κατά περίπτωση) 

..................................................................................................................................,όπως 

νόμιμα 

εκπροσωπείται από ..........................................................................................................., με 

έδρα 

τ................................................οδός............................................................................................

., 

fax...........................email.......................................................... 

 
 
 

Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ J.C.B (s/n 1330952) 

 

Δ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ J.C.B (s/n 1330952) 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ, € 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ 914/86202              ΤΕΜ 1   

2 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 126/02253                                 ΤΕΜ 2   

3 ΗΜΙΜΠΑΡΟ 331/14861                                     ΤΕΜ 2   

4 ΔΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 458/20285                            ΤΕΜ 1   

5 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 15/920389                           ΤΕΜ 1   

6 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 910/60236                         ΤΕΜ 1   

7 ΔΟΝΤΙ ΚΟΥΒΑ 333/D8455                            ΤΕΜ 2   

8 ΑΚΡΟΝΥΧΟ 333/D8456                                 ΤΕΜ 2   

9 ΑΚΡΟΝΥΧΟ 333/D8457                                  ΤΕΜ 2   

10 ΒΙΔΑ ΔΟΝΤΙΟΥ 826/00303                             ΤΕΜ 10   

11 ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΒΙΔΑΣ ΔΟΝΤΙΟΥ 1340/0701Ζ     ΤΕΜ 10   

12 ΠΕΙΡΟΣ ΚΑΔΟΥ ΠΙΣΩ 911/12400                  ΤΕΜ 2   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ, χωρίς Φ.Π.Α., €  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

  
                                ΒΟΛΟΣ       ……/……../2017 
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                                      Υπογραφή - Σφραγίδα 
 
 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 2017     

          

A/A 
ΑΡ.   

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΜΑΡΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΟ

Σ 
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΠΠΟΙ 

ΜΙΚΤΟ 
ΒΑΡΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗ 1ης 
ΑΔΕΙΑΣ 

1 KHH 3026 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF629AHB000000765 DX17280EC06 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 43 19000 17/32009 

2 KHH 3046 MAN AΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN18ZZ1BY253998 D0836LFL64 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 42 19000 28/1/2011 

3 KHH 3040 MAN ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN18ZZ1BY252592 D0836LFL64 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 42 19000 7/12/2010 

4 ΚΗΗ 3039 ΜΑΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN18ZZ9BY252551 D0836LFL64 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 42 19000 7/12/2010 

5 ΚΗΗ 3038 ΜΑΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN18ZZ3BY252545 D0836LFL64 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 42 19000 3/12/2010 

6 ΚΗΗ 3027 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF62AHB000000759 DX17280EC06 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 43 19000 25/11/2009 

7 ΚΗΗ 3009 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9525031L388220 OM906 LAIV1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 19000 24/11/2009 

8 KHH 3008 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9525031L383873 OM906 LAIV1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 19000 24/11/2009 

9 KHH 3025 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF629AHB000000798 DXI7280EC06 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 43 19000 17/3/2009 

10 
KHH 3010 MERCEDES 

ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟ
ΦΟΡΟ WDB9525031L386507 OM906 LAIV1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 19000 24/11/2008 

11 KHI 4620 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 622ACB000101542 DC16ACJ01 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 37 19000 2/6/2004 

12 KHI 4619 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF622ACB000101349 DC16ACJ01 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 37 19000 1/6/2004 

13 KHY 9291 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YF622AXBOA0011097 83M0332978 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 59 19000 11/12/2001 

14 KHY 9292 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF622AXBOA0008919 MIDR062045C4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 59 19000 11/12/2001 

15 KHH 2999 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF6BA02A000019262 8340143333 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 59 19000 16/3/1994 

16 
KHO 9339 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF6BA02A000017339 

MID50620453834011
7864 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 59 19000 21/6/1993 

17 ΚΗΟ 9385 DAIMLER ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB6561091K053895 40.197.510.766.248 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57 19000 17/1/1995 

18 KHO 6411 DAIMLER ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9520031K505060 OM501LA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 72 19000 10/5/2001 

19 ΚΗΙ 8487 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB6561091K212746 OM441 LA V/1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 66 19000 27/2/2003 

20 ΚΗΗ 3045 MAN ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN18ZZ5BY253986 D0836LFL64 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 42 19000 28/1/2011 

21 KHO 9445 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB6561091K248099 44.592.410.915.273 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 66 19000 13/1/1998 

22 KHH 2965 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1VM0302527217 F4AE3681E ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 19000 5/12/2008 

23 KHH 3007 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB95825031L386684 OM 906LAIV/1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38 19000 20/11/2009 

24 KHI 4591 FIAT IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1TJ0102383597 F4AE0681B ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 18000 25/11/2002 

25 
ΚΗΙ 4527 FIAT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1RGH002341654 

FIAT806045S*7213-
710297 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 36 18000 12/7/2002 

26 KHO 9343 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB652137-15-911569 441905-10-675465 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 68 18000 9/7/1993 

27 KHO 9398 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1RGH00B015471 806045S611082296 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 36 18000 20/9/1995 

28 KHI 4628 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1TJ0202441466 F4AE0681BV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 18000 13/10/2004 

29 KHI 4629 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1TJ0202437309 F4AE0681BC ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 18000 13/10/2004 

30 ΚΗΗ 2989 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF6BA02A000019481 83MO145931 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 59 17500 21/9/1996 

31 KHI 4610 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB65203315475106 OM441 1/1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 68 17000 19/8/2003 

32 ΚΗΗ 3044 MAN ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN16ZZXBY253938 D0836LFL63 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 42 15500 28/1/2011 

33 ΚΗΗ 3114 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9700751L657092 OM924 LAV/2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 29 15000 16/5/2013 

34 ΚΗΗ 3109 IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1LG0402617300 F4AE36881B* ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 15000 15/10/2014 

35 KHY 9244 FIAT-IVECO ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1LD0002270781 FIAT 806045B ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 15000 17/4/2000 

          

          

36 ΚΗΙ 8473 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF640ACA000008933 MIDR60226W4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 37 14000 18/5/2007 

37 ΚΗΙ 4621 RENAULT ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VF644ACA000009140 DC16ACJ01 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 37 14000 2/6/2004 
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38 KHH 3049 MAN ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN04ZZ5BY253899 D0836LFL63 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41 12000 3/2/2011 

39 ΚΗΗ 3102 ΜΑΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAN04ZZ7BY253841 D0836LFL63 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 41 12000 7/2/2011 

40 KHI 8462 DAF ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ XLRAE45CFOL318418 CE162C ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 11990 28/4/2006 

41 ΚΗΥ 9254 NISSAN ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VWAL8014YWA405418 B440DM5-013210 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24 8000 2/5/2000 

42 ΚΗΗ 3134 MITSUBISHI ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ TYBFE659F6DS04702 4D34 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23 7500 12/8/2002 

43 KHH 3017 MERCEDES ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB6680011P166955 OM364 I/5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24 5600 1/7/1992 

44 KHH 3107 MITSUBISHI ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ TYBFE74SB4DV00992 4P10-0AT2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 18 5500 20/4/2011 

45 KHI 4627 VOLVO ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ YV2E4CCA24B375727 D6B250*199801 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 33 19000 31/8/2004 

46 ΚΗΟ 9382 DAIMLER ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WDB675042-15485404 366914-10-970126 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 36 11000 7/10/1994 

47 
KHY9232 

IVECO 
MAGIRUS 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝ.ΑΝΟΙΚΤΟ WJMB1VMTO0C063466 846041C ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57 19000 3/1/2000 

48 ΚΗΥ 9249  IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. ΑΝ/ΤΟ WJMB1VMTO0C062938 8460-41C ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57 19000 26/4/2000 

49 ΚΗΗ 3031 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. WDB65502615753092 4.429.441.065.307 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 88 18000 27/12/1991 

50 KHO 9357 DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. 385070-14-428709 40191409028976 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 57 16000 17/5/1985 

51 KHI 4623 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ [61702315041360] OM 421.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 66 16000 12/7/2004 

52 ΚΗΥ9276 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. YV2E4CAA91B272061 D6B 167343 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 33 11990 28/6/2001 

53 
KHΗ 3135 VOLVO 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝ.ΑΝΟΙΚΤΟ YB1E5A119RB109581 T63E310852305 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 33 11000 28/8/1995 

54 KHO 2610 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. YB1E6A11XJB422494 TD61G ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 33 11000 3/11/1989 

55 KHI 4524 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ WDB9700231K584559 OM904LA11/8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 25 8600 3/7/2002 

56 ΚΗΙ 4592 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ WDB6114171P142394 602 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 20 4600 03/12/2002 

57 KHH 2976 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ VWASHTF2481047673 YD25 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 4500 15/4/2009 

58 
ΚΗΙ 8488 FORD 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝ.ΑΝΟΙΚΤΟ WF0FXXBDFF7Y23483 JXFA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 3500 30/1/2008 

59 KHH 2993 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JMBFB431E0KA60270 4D30A89385 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 20 3500 6/2/1995 

60 KHH 2984 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ WDB6023171P115674 601.940 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 3500 14/1/1991 

61 ΚΗΗ 3034 HYUNDAI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 20742 D4BH ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 3400 6/12/2002 

62 KHI 4601 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ WFOLXXBDFL3C73330 DOFA3C ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 3210 17/3/2003 

63 
KHH 2980 MERCEDES 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝ.ΑΝΟΙΚΤΟ WDB602311IP139322 601.940 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 3200 12/4/1991 

64 ΚΗΗ 3120 MAHINDRA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚ. MA1TZ4HGNB2066948 HG ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15 3150 21/7/2014 

65 ΚΗΗ 3119 MAHINDRA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚ. MA1TZ4HGNB2067062 HG ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15 3150 21/7/2014 

66 KHH 2964 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JMZUN82128W683132 WL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 3080 2/12/2008 

67 KHY 9234 HYUNDAI ΦΟΡΤΗΓΟ KMJWVH7SPYU167945 G4CSX-580170 ΒΕΝΖΙΝΗ 15 3050 10/1/2000 

68 KHH 3117 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ/ΚΟ MPATFS86JDT004912 4JK1E5SL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 120 3000 14/5/2014 

69 KHI 4526 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JMZUN8D420W-161024 WL242519 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2950 12/7/2002 

70 KHH 2990 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ/ΤΟ WF0LM2E108W786954 WL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2995 1/10/2009 

71 
KHY 9271 FORD 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ WFOBMDE40XW127543 WL144726 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2950 16/2/2001 

72 ΚΗΙ 4589 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ.  JMZUN8B420W191612 WL-310666 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2855 11/11/2002 

73 KHY 9220 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ AN. JMZUF8UE200720128 G6-224585 ΒΕΝΖΙΝΗ 17 2830 2/7/1999 

74 
KHH 2986 MITSUBISHI 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ MMB0NK740XD000238 4D56 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2830 5/3/1999 

75 
KHY 9215 MAZDA 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ JMZUF8UE200720118 G6-224570 ΒΕΝΖΙΝΗ 17 2830 25/5/1999 

76 ΚΗΗ 2978 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WF0LMBE108W788415 WL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2800 4/5/2009 

          

          

77 KHI 8494 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WF0LMBE107W713428 WL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2800 18/3/2008 

78 ΚΗΗ 2992 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ/ΤΟ WF0LMBE108W788398 WL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2800 1/10/2009 

79 ΚΗΙ 8500 FORD ΗΜΙΦΟΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ WF0LMBE108W732359 WL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2800 23/7/2008 

80 KHY 9268 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JMZUN1D320W141446 WL 194849 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2715 25/1/2001 

81 
ΚΗΙ 8491 NISSAN 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ JN1CGUD22UO753865 YD25 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2715 14/2/2008 

82 KHI 4641 OPEL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WOLF7AAA65V645136 F4RL7 BENZINH 14 2685 22/6/2005 

83 KHH 2988 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ AHTDR22G705502779 2KD-FTV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2670 21/8/2006 

84 ΚΗΥ 9286 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WFOBMBD301W191012 WL252226 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2650 26/9/2001 
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85 KHY 9270 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WFOBMBD30XW111848 WL 117440 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2650 30/1/2001 

86 KHY 9293 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. WFOBMBD301W191500 WL253029 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2650 7/1/2002 

87 KHH 2951 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WF0LXXGBVLVG30170 4GE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2650 18/9/1997 

88 
ΚΗΗ 3023 NISSAN 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ JN1APGD22U0050422 YD25-024763 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 2630 8/5/2002 

89 KHY 9274 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MMB0NK6401D039061 4D56AV1628 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2570 10/5/2001 

90 ΚΗΗ 3124 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. MMBYNK640W032328 4D56AC5897 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2570 30/6/1999 

91 
KHY 9218 MITSUBISHI 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ MMBYNK640WD031976 4D56AC5923 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2570 30/6/1999 

92 
ΚΗΥ 9277 NISSAN 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ JN1AGGD22U0019691 TD25-282909 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2570 9/7/2001 

93 ΚΗΟ 9375 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ EGTCGD21000D58396 Z16-100482 ΒΕΝΖΙΝΗ 11 2515 27/5/1994 

94 ΚΗΟ 9374 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ EGTCGD21000D58400 Z16-100481 ΒΕΝΖΙΝΗ 11 2515 27/5/1994 

95 ΚΗΟ 9365 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ EGTCGD21000D26607 Z16-099138 ΒΕΝΖΙΝΗ 11 2515 8/2/1994 

96 ΚΗΟ 9364 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ EGTCGD21000D26604 216-099131 ΒΕΝΖΙΝΗ 11 2515 8/2/1994 

97 KHO 9304 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. CGD21-C68859 Z16-096020 ΒΕΝΖΙΝΗ 11 2515 17/11/1992 

98 KHY 9238 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JT131LNE500028430 2L-4727370 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2415 19/1/2000 

99 ΚΗΗ 2994 DAEWOO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ/ΤΟ SUPB04EJLYN081840 XUD9A/L ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 2295 5/7/2000 

100 ΚΗΟ 9426 MITSUBISHI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JMBGZPO5VTA001404 4D56-HH8305 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17 2275 23/10/1996 

101 ΚΗΥ 9269 FIAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZFA22000012738164 WJZ6014210 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 2205 30/1/2001 

102 KHH 3022 FIAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛ/ ZFA22300005721307 223B1000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 2180 26/5/2010 

103 KHY 9206 FIAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ZFA22000012433649 220A2000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11 2135 8/12/1998 

104 
ΚΗΗ 3116 

OPEL.COM
BO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛ. WOLOXCF2584064434   Z13DTJ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 9 2020 15/1/2008 

105 KHH 2985 OPEL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WOLOXCF2533027836 Y170T00604226 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12 2000 1/4/2008 

106 ΚΗΗ 3115 SEAT ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VSSZZZ9KZ1R007281 1Y890931 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 1730 19/3/2001 

107 
KHI 8498 

VOLKS 
WAGEN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WF1ZZZ9KZXR527862 1Y8/23438 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 1730 22/3/1999 

108 
KHH 3003 

VOLKSWAG
EN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WV1ZZZ9KZWR519555 AEY ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13 1730 2/12/1997 

109 KHH 3035 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WF03XXBAJ3XC14395 RTJXC14395 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12 1715 15/3/1999 

110 KHI 4634 FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ WF03XXBAJ3WL23332 RTJ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12 1715 24/1/2005 

111 KHI 8486 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝ. ZAPS8500000571682 HC ΒΕΝΖΙΝΗ 9 1550 11/12/2007 

112 KHI 8485 PIAGGIO 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΑΝ.ΑΝΟ
ΙΚΤΟ ZAPS8500000573786 HC ΒΕΝΖΙΝΗ 9 1550 11//12/2007 

113 
KHH 3018 FIAT 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ZFA14600008190268 02360X00000X00000 BENZINH 10 1445 13/11/1991 

114 KHI 4594 FIAT-IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ZCFA1AF1102378928 F4AE0681D*C ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 35 10300 7/1/2003 

115 ΚΗΗ 3037 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WDB9066331S449153 651.955 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14 3500 19/11/2010 

116 KHI 4593 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WFOHXXGBUHWJ01482 4HC ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16 2900 10/9/1998 

117 ΚΗΙ 8493 DAIMLER ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ WDD2040411A122306 271.950 ΒΕΝΖΙΝΗ 13   5/3/2008 

          

          

118 
ΚΗΗ 3013 

VOLKS 
WAGEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ WVWZZZ1KZAP073463 CAV ΒΕΝΖΙΝΗ 10   16/2/2010 

119 KHH 3002 FORD ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ WF0RXXGCDR9A15783 HYDB BENZINH 18   27/10/2009 

120 KHY 9284 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JTDKV123103272871 1SZ BENZINH 7   14/9/2001 

121 KHY 9203 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ZFA18500000248529 182A3000 BENZINH 10   21/9/1998 

122 KHI 8472 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ZFA18800004658776 188A40006883053 BENZINH 9   5/6/2003 

123 KHI 4648 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NLJWWH7WP5Z032047 G4JS ΒΕΝΖΙΝΗ 16   16/11/2005 

124 KHI 4630 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NLJWWH7WP5Z034094 G4JS ΒΕΝΖΙΝΗ 16   4/11/2005 

125 ΚΗΙ 4606 SEAT LEON ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VSSZZZ1MZYR026393 AHW ΒΕΝΖΙΝΗ 10   17/6/2003 

126 KHH 2971 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JN1EAAN15UO556217 GA14314675 ΒΕΝΖΙΝΗ 10   3/3/1998 

127 ΚΗΟ 9438 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ZFA18500000012304 182A30000333133 BENZINH 10   10/6/1997 

128 ME 81277 SICAS ΣΑΡΩΘΡΟ NA4M140048 BF4M1013EC ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 160 5600 24/9/2004 

129 ΜΕ 71531 SEMAT ΣΑΡΩΘΡΟ .1416200301 78Β/301409 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 136 7000 21/2/2003 

130 ΑΜ 56013 MAXXUM ΤΡΑΚΤΕΡ 29BE53056 670352 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 141 5500 6/11/2012 
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131 
ΜΕ115176 G129D82 

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ- 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 5008609 028Β01056 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 58 3500 9/11/2009 

132 ME 66218 T4LEL ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ GF4LH57081 4.397.530 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 32 1200 11/2/2002 

133 ΜΕ 105021 DAIMLER ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ WDB60251610908248 61.693.910.141.865 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 72 3500 13/6/2008 

134 ME 111416 DAIMLER ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 353001-1-4414369 35.290.610.504.369 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 110 9000 26/6/2009 

135 ΜΕ 87966 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWASBFTL053816093 BD30-098058Y ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 125 4500 16/3/2006 

136 
ME 120008 

BUCHER 
GUYER ΣΑΡΩΘΡΟ TEB50CC2098107617 56C05727 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 84 4500 16/5/2011 

137 ME 120012 MITSUBISHI ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ TYBFE85DE6DU26085 D32385 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 180 7490 16/5/2011 

138 ME 86183 PIAGGIO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ZAPS8500000562492 HC904365 BENZINH 66 1300 31/8/2005 

139 ΜΕ 44497 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ VWASBFTLOX1-110116 BD30DTW-13550E ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 106 4500 27/6/2000 

140 
ME 117915 

CITYMASTE
R ΣΑΡΩΘΡΟ WMV2X56E5AWL00329 .001482 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 102 4900 11/1/2011 

141 ME 64052 COMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΣΑΠΑ EKI93F21264   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 97 9000 18/6/2001 

142 ΜΕ 61526 CASE 1840 ΦΟΡΤΩΤΗΣ .0313748 46002423 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 53 2400 5/3/2001 

143 
ΑΜ 54388 

SAM 
SOLARIS ΤΡΑΚΤΕΡ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ       

144 
ME 79399 

IVECO 
ML150E24 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 3503041751 AS810114595871 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 240 13300 23/6/2004 

145 ME 44422 SICAS SA4S ΣΑΡΩΘΡΟ 414 2.453.262 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 105 4400 29/1/1999 

146 
ΜΕ 81259 

UNIECO 
40.6SE ΣΑΡΩΘΡΟ 190 460-968675 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 110 11000 4/8/2004 

147 
ME 37034 F11P-1980 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ- 
ΓΚΡΕΙΤΕΡ 3401308 2406407RYA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 131 11000 14/3/1986 

148 
ME 61504 JCB 3CX4T 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ SLP3CXTSYE0493150 AK50628U098703G ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 87 7600 12/10/2000 

149 
ΜΕ 99475 JCB 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CX04U7-1330952 SA40004V2184007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 86 7600 18/2/2008 

150 ΜΕ117910 IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ ZCFA1LG030255321 .0621273 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 218 15000 8/12/2010 

151 
ME 120008 

BUCHER 
GUYER ΣΑΡΩΘΡΟ TEB50CC2098107617 56C05727 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 84 4500 16/5/2011 

152 
ΑΜ 56308 

CNH 
EUROPE 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2FAA03359 292765 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 66 2820 30/6/2016 

153 ΜΕ 132081 BOBCAT ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JAF0346442 ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 56 2600 6/6/2016 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6058] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ/ΒΟΛΟΣ/ 38001] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΠΟΣ] 
- Τηλέφωνο: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΠΟΣ] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [k.reppos@volos-city.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.promitheus.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ}. 
CPV: {42913000-9,34312200-9,24957000-7,24961000-8 ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 
φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



 
52 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
 δωροδοκίαx,xi· 
 απάτηxii· 
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv· 
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
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Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

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

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτε
ς 

    
 

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

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

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

[……] 

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

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

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

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 

 

 

 

 

 

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

42). 

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

“διαφθορά”. 

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

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

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
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Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

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

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

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

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

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

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

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

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

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

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

ο πάροχος υπηρεσιών. 

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

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

του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

 

 

 

 


