
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      ΟΤΦΛΙ, 26-10-2020 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 10290 

ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ    

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει Σςνοπηικό Γιαγυνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ 

και κπιηήπιο ηελικήρ επιλογήρ ηην πποζθοπά ηος ππομηθεςηή με ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή), για ηην 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2020», 

ζςνολικού πποϋπολογιζμού 74.360,15 € (με ηο Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Γιαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος οςθλίος 

(Βαρ. Γεωπγίος 180 – 68400 οςθλί), ζηιρ 09-11-2020 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 9:30-

10:00π.μ. (λήξη παπάδοζηρ πποζθοπών) 

Σηο Γιαγυνιζμό μποπούν να ζςμμεηάζσοςν Έλληνερ πολίηερ, αλλοδαποί, νομικά 

ππόζυπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Σςνεηαιπιζμοί, Δνώζειρ Ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή 

πποζθοπά και Κοινοππαξίερ Ππομηθεςηών. 

Οι πποζθοπέρ να έσοςν ζςνηασθεί ζηην ελληνική γλώζζα. 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηυν ζηοισείυν ηος Γιαγυνιζμού και ηυν 

Τεσνικών Πποδιαγπαθών ηηρ Μελέηηρ, όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηην Τεσνική 

Υπηπεζία ηος Γήμος Σοςθλίος, επί ηηρ οδού Βαρ. Γευπγίος 180, 68400 Σοςθλί, ηηλ 

2554350130-131. 

Σο ένηςπο ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ παπαλαμβάνεηαι ςποσπεωηικά από ηην 

ςπηπεζία, καηόπιν ζςνεννόηζηρ και μέσπι 6-11-2020 

Η Γιακήπςξη και η Πεπίλητή ηηρ, καθώρ και οι Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ, θα 

δημοζιεςηούν και ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Γήμος Σοςθλίος, ζηη δ/νζη www.soufli.gr. 

Ο ανυηέπυ Γιαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν. 

3463/2006 «Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν», (ΦΔΚ 114/Β’/8-6-2006) – 

Κ.Κ.Γ.Κ., και ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ & ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/7-6-2010, Τεύσορ Α).  
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΓΙΑ  ΣΗ  
ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2020» 
 ΑΡ. ΠΡΨΣ. 10291/26-10-2020 

 
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

  
 

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι 
 
  
 

τη με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογό αναδόχου-ων για την εκτϋλεςη τησ προμόθειασ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ 
ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2020» 

Προώπολογιςμού (με τον Υ.Π.Α. 24%)74.360,15 €  
(καθαρό αξύα 59.967,86 €, πλϋον Υ.Π.Α. 24% 14.392,29 €) 

 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδύωσ των ϊρθρων 116 και 117 καθώσ και του  
Ν.4497/2017 (Α’ 171)  
β) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 του Ν.3463/2006,   
γ) την υπ’ αριθ 191/2020 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ με την οπούα αποφαςύςτηκε η 
διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την εκτϋλεςη τησ προμόθειασ, εγκρύθηκαν οι τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ τησ αριθμ. 65/2020 μελϋτησ και καθορύςτηκαν οι όροι του διαγωνιςμού.  
ζ) το Σεκμηριωμϋνο Αύτημα αριθμ. 136/2020 και την 289/21-10-2020 απόφαςη ανϊληψησ δαπϊνησ, 
για την ύπαρξη διαθϋςιμου ποςού   
η) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και   

 
 

καλεύ 
 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 
διενϋργειασ τησ ανωτϋρω προμόθειασ.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Ωρθρο 1: Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ  
Οδόσ: Βαςιλϋωσ Γεωργύου Β΄ 180   
Σαχ.Κωδ.: 68400   
Σηλ.: 2554350100  
Telefax: 2554350113  
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr  
Ιςτοςελύδα: www.soufli.gr  
 
 Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Δημαρχεύο ουφλύου (αύθουςα Δημοτικού υμβουλύου), οδόσ Βας. 
Γεωργύου Β΄ 180, την 09-11-2020 και ώρα από 9:30 (ώρα ϋναρξησ του διαγωνιςμού) ϋωσ 10:00 
(ώρα λόξησ υποβολόσ των προςφορών), ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.  
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό 
εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ/υπηρεςύασ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο.  
 
Ωρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών   
1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα:  
α) η περύληψη διακόρυξησ,  
β) η παρούςα διακόρυξη,  
γ) το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
κϊτω των ορύων των οδηγιών, το οπούο εγκρύθηκε με την υπ'αριθ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016).  
δ) οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που περιλαμβϊνονται ςτην αριθμ. 65/2020 μελϋτη    
ε) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα 
αρχό επύ όλων των ανωτϋρω.  
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο τησ διακόρυξησ και ςτα ςυμβατικϊ 
τεύχη του διαγωνιςμού μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Δόμου και ςτην ηλεκτρονικό δ/νςη www.soufli.gr, 
από όπου μπορούν να τα Προμηθεύονται δωρεϊν και ςτο Κεντρικό Μητρώο Ηλεκτρονικών υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ).   
Σο ϋντυπο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ παραλαμβϊνεται υποχρεωτικϊ από την υπηρεςύα, 
κατόπιν ςυνεννόηςησ και μϋχρι 6-11-2020. 
Η περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.3861/2010 (ΥΕΚ112/Α/13-7-
2010), αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
Περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ δημοςιεύθηκε ςε μύα τοπικό εφημερύδα (Ν. 4469/2017, ΥΕΚ 62/03-
05-2017).    
 
Ωρθρο 3: Αντικεύμενο του διαγωνιςμού  
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορϊ ςτην προμόθεια ανταλλακτικών και ςτισ εργαςύεσ τοποθϋτηςησ αυτών για τα 
οχόματα και τα μηχανόματα του Δόμου ουφλύου, ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που 
αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα τησ παρούςασ. Κοινό λεξιλόγιο για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ CPV:                                       

34300000-0 Μέξε θαη εμαξηήκαηα γηα απηνθίλεηα νρήκαηα θαη γηα ηνπο θηλεηήξεο ηνπο 

34913000-0 Δηάθνξα αληαιιαθηηθά 

16800000-3 Μέξε γεωξγηθώλ θαη δαζνθνκηθώλ κεραλεκάηωλ 

34350000-5 Ειαζηηθά ειαθξάο θαη βαξέαο ρξήζεωο 

31610000-5 Ηιεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο γηα θηλεηήξεο θαη νρήκαηα 

50112000-3 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήηωλ 





50113000-0 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ιεωθνξείωλ 

50114000-7 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ 

50530000-9 Υπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάηωλ 

50116100-2 Υπεξεζίεο επηζθεπήο ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάηωλ 

50116500-6 Υπεξεζίεο επηζθεπήο, πξνζαξκνγήο θαη δπγνζηάζκηζεο ειαζηηθώλ 

 
2. Κριτόριο κατακύρωςησ του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμού εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), ύςτερα από 
εξακρύβωςη ςυμφωνύασ των προςφερόμενων ειδών με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ.  
Ο κϊθε διαγωνιζόμενοσ ϋχει το δικαύωμα να υποβϊλλει προςφορϊ εύτε για το ςύνολο τησ προμόθειασ, 
εύτε για όςεσ ομϊδεσ επιθυμεύ  (1 ϋωσ 14 ), ωςτόςο οφεύλει να υποβϊλει προςφορϊ για το ςύνολο 
των επιμϋρουσ ειδών τησ κϊθε ομϊδασ. Η προμόθεια για κϊθε ομϊδα θεωρεύται ενιαύα και όποιοσ 
διαγωνιζόμενοσ υποβϊλει προςφορϊ για μϋροσ μόνο των ζητούμενων ειδών/ποςοτότων του τμόματοσ, η 
προςφορϊ του δεν θα γύνεται αποδεκτό.   
Από το Σ.Ε.Τ.Δ., το φϊκελο τησ τεχνικόσ και τον φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει να 
προκύπτει με ςαφόνεια για ποιεσ ομϊδεσ ό ομϊδα τησ προμόθειασ υποβϊλλεται προςφορϊ. Η Τπηρεςύα 
μπορεύ να κατακυρώςει το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού εύτε ςε ϋνα εύτε ςε περιςςότερουσ προμηθευτϋσ 
(ανϊ ομϊδα), με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) ανϊ ομϊδα, ύςτερα από εξακρύβωςη 
ςυμφωνύασ των προςφερόμενων ειδών με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ.  
Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ δύδεται ςτα ϋγγραφα 
τησ τεχνικόσ περιγραφόσ, τεχνικών προδιαγραφών και αναλυτικού προώπολογιςμού τησ παρούςασ 
διακόρυξησ.   
3. Επιςημαύνεται ότι, για λόγουσ διαφϊνειασ και ύςησ μεταχεύριςησ αυτών που ςυμμετϋχουν ςτον 
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ δεν πρϋπει να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ 
κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν.4412/2016.  
 
Ωρθρο 4: Προώπολογιςμόσ τησ ςύμβαςησ  
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 74.360,15€ και αναλύεται ςε:   
Καθαρό αξύα: 59.967,86 €  

Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (24%): 14.392,29 €   

Και ςυγκεκριμϋνα ανϊ ομϊδεσ:   

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (Κ.Α 10.6671.001 
& 10.6263.001)   
  
ΤΝΟΛΟ 2.045,00 
Υ.Π.Α. 24% 490,80 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 2.535,80 
 
  
ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΕΨΥΟΡΕΙΨΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (Κ.Α 10.6671.001 & 
10.6263.001)   
 
ΤΝΟΛΟ 8.045,98 
Υ.Π.Α. 24% 1.931,04 





ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 9.977,02 
 
 ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΟΥΨΣΙΜΟΤ (Κ.Α 
20.6671.001 & 20.6263.001)  
  
ΤΝΟΛΟ 11.803,85 
Υ.Π.Α. 24% 2.832,92 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 14.636,77 
 
  
ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ (Κ.Α 25.6671.001 
& 25.6263.001)   
 
ΤΝΟΛΟ 3.979,00 
Υ.Π.Α. 24% 954,96 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 4.933,96 
 
ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 

ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ (Κ.Α 30.6671.001 & 

30.6263.001)  

  
ΤΝΟΛΟ 3.117,00 
Υ.Π.Α. 24% 748,08 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 3.865,08 
 
  
ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ (Κ.Α 35.6671.001 & 35.6263.001)   
 
ΤΝΟΛΟ 1.687,00 
Υ.Π.Α. 24% 404,88 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 2.091,88 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΟΥΨΣΙΜΟΤ 
(Κ.Α 20.6672.001 & 20.6264.001)  
  
ΤΝΟΛΟ 2.950,00 
Υ.Π.Α. 24% 708,00 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 3.658,00 
 
  
ΟΜΑΔΑ 8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ (Κ.Α 
25.6672.001 & 25.6264.001)   
 
ΤΝΟΛΟ 1.781,00 
Υ.Π.Α. 24% 427,44 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 2.208,44 





 
 
ΟΜΑΔΑ 9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ (Κ.Α 30.6672.001 & 
30.6264.001)   
  
ΤΝΟΛΟ 4.099,00 
Υ.Π.Α. 24% 983,76 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 5.082,76 
 
  
ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ (Κ.Α 
35.6672.001 & 35.6264.001)    
 
ΤΝΟΛΟ 1.182,49 
Υ.Π.Α. 24% 283,80 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 1.466,29 
 
 
ΟΜΑΔΑ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΦΑΝΙΚΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ ΦΕΙΡΟΚΙΝΗΣΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ (Κ.Α 
35.6672.001)   
  
ΤΝΟΛΟ 5.291,54 
Υ.Π.Α. 24% 1.269,97 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 6.561,51 
 
  
 
 
ΟΜΑΔΑ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ (Κ.Α: 10.6671.001, 20.6671.001, 
25.6671.001, 20.6263.001, 10.6263.001, 35.6263.001, 25.6263.001)   
 
ΤΝΟΛΟ 9.040,00 
Υ.Π.Α. 24% 2.169,60 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 11.209,60 
 
 
ΟΜΑΔΑ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΨΝ ΚΤΚΛΨΜΑΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ (Κ.Α: 
10.6671.001, 20.6671.001, 25.6671.001, 20.6263.001, 10.6263.001, 35.6263.001, 25.6263.001, 
35.6264.001, 30.6263.001,  20.6672.001, 20.6264.001, 25.6672.001, 25.6264.001, 35.6671.001,  
30.6264.001, 30.6672.001, 35.6672.001)   
  
ΤΝΟΛΟ 3.654,00 
Υ.Π.Α. 24% 876,96 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 4.530,96 
 
  
ΟΜΑΔΑ 14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΛΗΝΨΝ ΤΧΗΛΗ ΠΙΕΗ-ΑΚΡΑ ΨΛΗΝΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ (Κ.Α 25.6672.001, 25.6264.001, 30.6672.001, 20.6671.001, 20.6672.001, 
20.6264.001, 35.6672.001)   
 





ΤΝΟΛΟ 1.292,00 
Υ.Π.Α. 24% 310,08 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 1.602,08 
 
Ωρθρο 5: Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ - Πληρωμό Αναδόχου  
1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από τακτικϊ ϋςοδα και ΑΣΑ. Σο ϋργο βαρύνει τουσ εγγεγραμμϋνουσ 
ςτον προώπολογιςμό του Δόμου ουφλύου Κ.Α. για το ϋτοσ 2020 όπωσ φαύνεται αναλυτικϊ παρακϊτω: 

Κ.Α. 10.6671.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων 
διοικητικόσ υπηρεςύασ, με ποςό 12.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 10.6671.003, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων 
διοικητικόσ υπηρεςύασ (COVID-19), με ποςό 7.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 20.6671.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων 
υπηρεςύασ καθαριότητασ – ηλεκτροφωτιςμού, με ποςό 23.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 25.6671.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων 
υπηρεςύασ ύδρευςησ – αποχϋτευςησ, με ποςό 5.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 30.6671.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων 
υπηρεςύασ τεχνικών ϋργων, με ποςό 3.200,00 ευρώ 

Κ.Α. 35.6671.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων 
υπηρεςύασ πραςύνου με ποςό   2.500,00 ευρώ 

Κ.Α. 20.6672.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων 
υπηρεςύασ καθαριότητασ - ηλεκτροφωτιςμού με ποςό 4.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 20.6672.003, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων 
υπηρεςύασ καθαριότητασ - ηλεκτροφωτιςμού (COVID-19 ) με ποςό 8.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 25.6672.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων 
υπηρεςύασ ύδρευςησ – αποχϋτευςησ, με ποςό 2.500,00 ευρώ 

Κ.Α. 30.6672.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων 
υπηρεςύασ τεχνικών ϋργων, με ποςό 5.000,00 ευρώ  

Κ.Α. 35.6672.001, Προμόθεια ανταλλακτικών ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων 
υπηρεςύασ πραςύνου, με ποςό 9.000,00 ευρώ  

Κ.Α. 10.6263.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων διοικητικόσ υπηρεςύασ, 
με ποςό 3.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 20.6263.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων υπηρεςύασ καθαριότητασ 
– ηλεκτροφωτιςμού, με ποςό 5.100,00 ευρώ 

Κ.Α. 25.6263.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων υπηρεςύασ ύδρευςησ – 
αποχϋτευςησ, με ποςό 1.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 30.6263.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων υπηρεςύασ τεχνικών 
ϋργων, με ποςό 1.000,00 ευρώ 

Κ.Α. 35.6263.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ οχημϊτων υπηρεςύασ πραςύνου με 
ποςό 1.000,00 ευρώ 





Κ.Α. 20.6264.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων υπηρεςύασ 
καθαριότητασ - ηλεκτροφωτιςμού με ποςό 1.100,00 ευρώ 

Κ.Α. 25.6264.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων υπηρεςύασ ύδρευςησ 
– αποχϋτευςησ, με ποςό 800,00 ευρώ 

Κ.Α. 30.6264.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων υπηρεςύασ τεχνικών 
ϋργων, με ποςό 1.000,00 ευρώ  

Κ.Α. 35.6264.001, Εργαςύεσ ςυντόρηςησ και επιςκευόσ μηχανημϊτων υπηρεςύασ πραςύνου, 
με ποςό 300,00 ευρώ  

2. Τπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται από τη νομοθεςύα, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ 
ύψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, ενώ επύςησ υπόκειται ςτισ κρατόςεισ υπϋρ ΑΕΠΠ 
0,06%, χαρτόςημα και ΟΓΑ χαρτοςόμου και φόρο προμηθειών 4%.  
3. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Δόμο.   
4. Η πληρωμό του Αναδόχου γύνεται με την ϋκδοςη του ςχετικού χρηματικού εντϊλματοσ από τον ΟΣΑ, 
ύςτερα από την ςύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβόσ τησ προμόθειασ από την αρμόδια επιτροπό του 
Δόμου.   
 
 Ωρθρο 6: Κριτόριο Ανϊθεςησ – Ανϊδειξη Αναδόχου  
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) όπωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα 86 του Ν.4412/2016.   
 
Ωρθρο 7: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών – Σόποσ διενϋργειασ 
του διαγωνιςμού  
Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών ςτον διαγωνιςμό, ορύζεται η 09-11-
2020  ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 9:30 π.μ. Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ. 
Μετϊ τη λόξη τησ παραλαβόσ προςφορών θα ξεκινόςει η διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ, ενώπιον τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.   
Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα, η 
αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με 
απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ. Η απόφαςη αυτό αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου. Αν και 
ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών, μπορεύ να οριςθεύ και 
νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  
 
Ωρθρο 8: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ   
1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 7 εύτε (α) με κατϊθεςό 
τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με 
κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό 
κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα 
και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 7 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει 
ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε 
για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε 
ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ.   
2. Οι προςφορϋσ εύναι ϋγγραφεσ και υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα:   
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
 

Προςφορϊ του ………….1. 

                                                
1
τοιχεύα προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα (ιδύωσ επωνυμύα, οδόσ, αριθμόσ, Σ.Κ., πόλη, τηλϋφωνο, fax και e-mail) και ςε 

περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων τα ςτοιχεύα όλων των μελών αυτόσ.  





                              για την  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 
    ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ 
   ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ 2020» 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ (Ϋ ΟΜΑΔΕ):………………. 
με αναθϋτουςα αρχό το ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 09-11-2020 
 
 3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα:  
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 9.   
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα τεχνικϊ 
ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 9.  
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα 
οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 9.  
Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου τησ 
παρ. 2.  
4. Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα 
και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α` 188).  
Σα δικαιολογητικϊ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε ξϋνη γλώςςα, γύνονται δεκτϊ εφόςον: ϋχουν μεταφραςθεύ και 
επικυρωθεύ από δικηγόρο κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων ό ϋχουν 
μεταφραςθεύ και επικυρωθεύ από την πρεςβεύα ό το προξενεύο τησ Ελλϊδασ ςτη χώρα προϋλευςησ του 
εγγρϊφου ό από την πρεςβεύα ό το προξενεύο τησ χώρασ αυτόσ ςτην Ελλϊδα ό ϋχουν μεταφραςθεύ και 
επικυρωθεύ από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του Τπουργεύου Εξωτερικών ό από ορκωτούσ μεταφραςτϋσ 
του Ν 3712/2008 ό από πτυχιούχουσ μεταφραςτϋσ του Ιονύου Πανεπιςτημύου.  
5. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του ϊρθρου 7 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 11.  
6. Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 
πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ) και τισ 
απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ.  
7. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών.  
8. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε 
από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 
ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.  
 
Ωρθρο 9: Περιεχόμενο φακϋλου προςφορϊσ  
Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα:  
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»  
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
 
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:  
(α). Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει:   
1.Συποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ): Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού 
φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ παρ. 4 του ϊρθρου 79 ν. 
4412/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ, όπωσ εγκρύθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 

                                                                                                                                                                 
 





Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016) ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο 
εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  
-  δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ και πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 13 τησ 
παρούςασ,   
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.  
Τπογεγραμμϋνο κατϊ περύπτωςη από το φυςικό πρόςωπο ό από το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού 
προςώπου και ςφραγιςμϋνο από τον οικονομικό φορϋα.  
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το τυποποιημϋνο ϋντυπο 
(ΣΕΤΔ) υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  
 
2.Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπό τουσ, 
εξουςιοδότηςη εκπροςώπηςησ, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ.   
 
(β). Ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» (ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ), περιϋχει τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ :  
- Τπεύθυνη δόλωςη ότι ϋχει λϊβει γνώςη των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων τησ παρούςασ 
διακόρυξησ και των ςχετικών με αυτόν διατϊξεων και κεύμενων νόμων και τουσ αποδϋχεται πλόρωσ και 
ανεπιφύλακτα και ότι τα προςφερόμενα εύδη εύναι πλόρωσ εναρμονιςμϋνα με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
τησ μελϋτησ.    
Η τεχνικό προςφορϊ εύναι υπογεγραμμϋνη κατϊ περύπτωςη από το φυςικό πρόςωπο ό από το νόμιμο 
εκπρόςωπο του νομικού προςώπου και ςφραγιςμϋνη από τον οικονομικό φορϋα.   
 
(γ). Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με 
όςα προβλϋπονται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (δηλ. θα περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το ϋντυπο τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ – η τιμό ςε ευρώ –υπογεγραμμϋνο και ςφραγιςμϋνο από τον οικονομικό φορϋα).   
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από 
όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτηµϋνο 
µε ςυµβολαιογραφικό πρϊξη.  
 
Ωρθρο 10: ύςτημα υποβολόσ οικονομικών προςφορών  
1. Η τιμό του προσ προμόθεια υλικού δύνεται ανϊ μονϊδα, όπωσ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.  
2. Η προςφερόμενη τιμό δύνεται ςε ευρώ  
3. Κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να υποβϊλει οικονομικό προςφορϊ για μύα ό και περιςςότερεσ ομϊδεσ 
ανταλλακτικών εφόςον το επιθυμεύ.  
4. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  
5. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό αντιπροςφορών.  
 
Ωρθρο 11: Παραλαβό προςφορών – τϊδια αποςφρϊγιςησ αξιολόγηςησ – Κατακύρωςη   
1. Παραλαβή και εξέταςη των φακέλων προςφοράσ   
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην 
Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από 
την ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 7 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ και μετϊ 
την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του 
πλόθουσ των προςελθόντων ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται 
επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών τησ ώρασ και 
μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ.  
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ το ϊρθρο 8 τησ παρούςασ 
(ςημειώνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα υποβολόσ 
και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε καταφατικό 





περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να 
τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ 
κώλυμα για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ.  
β) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 7. Η αποςφρϊγιςη διενεργεύται δημόςια, παρουςύα των 
προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ, οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των 
λοιπών ςυμμετεχόντων ςτη διαδικαςύα και των ςτοιχεύων που υποβλόθηκαν από αυτούσ, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016.  
 
2. Στάδια αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορών   
α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ 
και ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, μονογρϊφονται δε και ςφραγύζονται από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτό και η τεχνικό προςφορϊ, 
ανϊ φύλλο. Η Επιτροπό Διαγωνιςμού καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα 
υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο 
υπογρϊφεται από τα μϋλη του οργϊνου. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, 
αλλϊ μονογρϊφονται και ςφραγύζονται από το παραπϊνω όργανο και τοποθετούνται ςε ϋνα νϋο φϊκελο 
ο οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται και υπογρϊφεται από το ύδιο όργανο και φυλϊςςεται, προκειμϋνου να  
αποςφραγιςθεύ ςε μεταγενϋςτερη ημερομηνύα και ώρα.  
β) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, 
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό για την αποδοχό ό την απόρριψη των 
τεχνικών προςφορών και τουσ λόγουσ αποκλειςμού τουσ.   
γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, μετϊ την 
ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, αποςφραγύζονται κατϊ την 
ημερομηνύα και ώρα που θα οριςθεύ από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και θα ανακοινωθεύ ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη τιμών, η οπούα καταχωρεύται ςε ςχετικό πρακτικό, 
μαζύ με τουσ λόγουσ απόρριψησ όςων προςφορών κρύνονται απορριπτϋεσ. Για όςεσ προςφορϋσ  
δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα προηγούμενα ωσ ϊνω ςτϊδια α' και β' οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ 
προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ επιςτρϋφονται.  
Η κατϊ τα ανωτϋρω αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών 
προςφορών και των οικονομικών προςφορών μπορούν να γύνουν ςε μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, κατϊ την 
κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.   
δ) Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του 
Δόμου, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ. Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ 
χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016.  
ε) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που 
υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα 
των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.  
 
3. Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςύμβαςησ  
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, 
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 
πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται ςτο 
ϊρθρο 14 τησ παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ 
παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, 
παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) 
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν.  
i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με 
το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 12, 13 και 14 τησ παρούςασ, ο προςωρινόσ 





ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 14, η 
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό για τη λόψη 
απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ 
εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ.  
β) Η Οικονομικό Επιτροπό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 
ϊρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.  
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. 
Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ μπορούν να λϊβουν γνώςη των δικαιολογητικών του 
προςωρινού αναδόχου.  
γ) Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ και από τισ 
αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα 
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 16 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα 
ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν  
εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ των ϊρθρων 12, 13 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του 
ϊρθρου 14, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει 
ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από 
την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη 
εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.  
δ) Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να 
υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για 
την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
 
Ωρθρο 12: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό  
1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:  
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και   
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  
2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 του 
Ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για 
την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει 
να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη 
(πχ κοινοπραξύα).  
3. Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.  
 
Ωρθρο 13: Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ (ϊρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016)  
Για κϊθε προςφϋρων που ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμό θα πρϋπει να μην ςυντρϋχουν οι λόγοι 
αποκλειςμού 1 και να πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ 2-5, δηλαδό:  
1. Να μην υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ:  





α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην 
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 
τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 
192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του 
οικονομικού φορϋα,  
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό  
νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ  
15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο ςε βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.  
Η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ιδύωσ:  
αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ,  
ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα ςύμβουλο καθώσ και όλα τα μϋλη του 
Διοικητικού υμβουλύου.  
γγ) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών όλα τα μϋλη του Δ..  
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε 
πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.   
2. Να ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ ςύμφωνα με την ιςχύουςα Ελληνικό νομοθεςύα (αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό 
ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα), ό ςύμφωνα με τη νομοθεςύα τησ χώρασ ςτην οπούα εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ και να μην του ϋχει επιβληθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ. Οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο 
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη (αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την 
εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα). Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ 
του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.  
3. Να ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό των φόρων, ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα Ελληνικό νομοθεςύα (αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 
Ελλϊδα) ό ςύμφωνα με τη νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοσ.  
4. Να μην ϋχει διαπρϊξει παρϊπτωμα ό αδύκημα για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το 
δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ.   
5. Να διαθϋτει την απαιτούμενη καταλληλόλητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του 
δραςτηριότητασ, δηλαδό εγγραφό ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτη 





χώρα εγκατϊςταςόσ του (για την Ελλϊδα εύναι το Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο). 
Από το εν λόγω πιςτοποιητικό θα πρϋπει να προκύπτει η εγγραφό του ςτο εν λόγω μητρώο και το 
αντικεύμενο τησ δραςτηριότητϊσ του, ςχετικό με αυτό τησ παρούςασ ςύμβαςησ.   
6. Να μην ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ, κυρώςεισ που ϋχουν αποκτόςει 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ και αφορούν ςε: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ  
νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β 266), 
όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ 
από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ ό ββ) δύο πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ 
όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν 
την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ 
(Ν.4488/2017, ϊρθρο 39, παρ.Α1).       
 
- Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1, 2, 3, 4 και 6.  
Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα 
ςύναψησ δημοςύων (διαγωνιςμό).  
 
Ωρθρο 14: Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ2 (Αποδεικτικϊ μϋςα)  
1. Δικαιολογητικϊ  
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον 
οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα 
(10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ, ότοι τα  
δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται παρακϊτω ςτο παρών ϊρθρο. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ (δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ) θα πρϋπει να φϋρουν 
ημερομηνύα ϋκδοςησ προγενϋςτερη ό ϋωσ και τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ και ςε περύπτωςη λόξησ τησ ιςχύοσ τουσ, θα πρϋπει να προςκομύζονται και 
επικαιροποιημϋνα δικαιολογητικϊ. (Για το απόςπαςμα ποινικού μητρώου προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ 

                                                
2 χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ 
δημοςύων ςυμβϊςεων διευκρινύζονται τα εξόσ:  
1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των ακριβών αντιγρϊφων των δημοςύων 
εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ  
παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014. ημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ 
ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη υποβολόσ 
κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων.  
2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων  
Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό 
την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα από την αρμόδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). ημειώνεται ότι δεν 
θύγονται και εξακολουθούν να ιςχύουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη 
(APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ύμβαςη τησ Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ (βλ.  
και ςημεύο 6.2.)  
3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα  
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν 
θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον 
υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ.  

 
 





τριών μηνών. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ των ϋξι μηνών που  
προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για 
αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ των ϋξι μηνών που 
προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7).   
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.  
 
Αν μετϊ την αποςφρϊγιςη και κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν 
προςκομιςθεύ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό 
ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ  
ϋγγραφησ, ειδοπούηςόσ του. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ αιτιολογημϋνα να παρατεύνει την ωσ ϊνω 
προθεςμύα κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.   
Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν.  
 
 Η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου απορρύπτεται και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ 
τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν:  κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα 
ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Σ.Ε.Τ.Δ., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο  
χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών ό από τα 
δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ.  
   
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπό του Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ.   
 
2.   Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 13  
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 13 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  
α. για την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 13 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου (ποινικού 
μητρώου) ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό 
αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα του τελευταύου εδαφύου τησ 
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 13.  
            Για να νομικϊ πρόςωπα υπόχρεοι ςτην προςκόμιςη ποινικού μητρώου εύναι:   
-       οι διαχειριςτϋσ των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),  
-       οι διαχειριςτϋσ των εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (ΕΠΕ),   
-       ο διευθύνων ςύμβουλοσ καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου των ανωνύμων 
εταιρειών (ΑΕ),  
-       ο πρόεδροσ και τα μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου των ςυνεταιριςμών,  
-       ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη οι νόμιμοι εκπρόςωποι του νομικού προςώπου.  
ε περύπτωςη αλλοδαπών νομικών προςώπων, η ανωτϋρω υποχρϋωςη αφορϊ ςτα φυςικϊ πρόςωπα 
που ϋχουν τισ αντύςτοιχεσ ιδιότητεσ κατϊ τη νομοθεςύα από την οπούα διϋπονται.  
Εϊν από το υποβληθϋν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το εύδοσ του αδικόματοσ για το οπούο 
καταδικϊςθηκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβϊλλεται από αυτόν υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν 
1599/86 ό του τύπου που προβλϋπει η νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του, όπου αναφϋρονται με 
ςαφόνεια τα αδικόματα αυτϊ. Η επιτροπό του διαγωνιςμού μπορεύ ςε κϊθε περύπτωςη να ζητόςει από 
τον ενδιαφερόμενο να προςκομύςει αντύγραφα των καταδικαςτικών αποφϊςεων.  
 
Προκειμϋνου για την αυτεπϊγγελτη αναζότηςη του ποινικού μητρώου του προςωρινού αναδόχου από 
την υπηρεςύα διενϋργειασ τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, υποβϊλλεται Τπεύθυνη Δόλωςη (θεωρημϋνη 
για το γνόςιο τησ υπογραφόσ).   





β. για την παρϊγραφο 2 και 3 του ϊρθρου 13: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού 
φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του 
κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  
Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ εύναι:  
(i) φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών για τον οικονομικό φορϋα,  
(ιι) αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από την αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό και αφορϊ τόςο 
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.  
Διευκρινύζεται ότι το πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ:  
-  αφορϊ και τουσ φορεύσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ και όχι μόνο τουσ οργανιςμούσ κύριασ αςφϊλιςησ,   
- αφορϊ όλουσ τουσ απαςχολούμενουσ ςτην επιχεύρηςη, με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ, που εύναι 
αςφαλιςμϋνοι ςε οποιονδόποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,   
-  ςε περύπτωςη ατομικών επιχειρόςεων, αφορϊ και όςουσ εύναι αςφαλιςμϋνοι ωσ εργοδότεσ ό ελεύθεροι 
επαγγελματύεσ ςε αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ,  
-  ςε περύπτωςη εταιρειών (νομικών προςώπων), αφορϊ την ύδια την εταιρεύα (το νομικό πρόςωπο) και 
όχι τα φυςικϊ πρόςωπα που τη διοικούν ό την εκπροςωπούν, εκτόσ αν αυτϊ ϋχουν εργαςιακό ςχϋςη με 
την εταιρεύα.  
Για τον ϋλεγχο των ανωτϋρω ςτοιχεύων, οι ενδιαφερόμενοι οφεύλουν να προςκομύςουν, μαζύ με το 
πιςτοποιητικό ό τα πιςτοποιητικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ, κατϊςταςη προςωπικού κατϊ 
ειδικότητα, ςτην οπούα θα φαύνονται οι αςφαλιςτικού φορεύσ όπου υπϊγεται κϊθε απαςχολούμενοσ. Η 
ακρύβεια των ςτοιχεύων τησ κατϊςταςησ θα βεβαιώνεται επύ του ςώματοσ αυτόσ από το νόμιμο 
εκπρόςωπο τησ επιχεύρηςησ.  
γ. αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α) και (β) τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό 
πιςτοποιητικϊ ό όπου τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 
και 2 του ϊρθρου 13, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, 
ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  
Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ 
δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 του ϊρθρου 13 τησ παρούςασ.  
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  
δ. για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και 
νόμιμησ εκπροςώπηςησ:  
Α) Για τα φυςικϊ πρόςωπα, φωτοαντύγραφο τησ ταυτότητασ ό ιςοδύναμου εγγρϊφου και όλων των 
μελών – εταύρων τησ ςυμμετϋχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρεύασ.  
(Β) Εφόςον ο διαγωνιζόμενοσ ϋχει τη μορφό νομικού προςώπου (εταιρεύασ), ςτα δικαιολογητικϊ 
ςυμμετοχόσ ςυμπεριλαμβϊνονται:  
-  Σα φύλλα των εφημερύδων τησ κυβϋρνηςησ (ΥΕΚ) ςτα οπούα δημοςιεύθηκαν το ιδρυτικό καταςτατικό 
και οι τυχόν τροποποιόςεισ του ό το τελευταύο κωδικοποιημϋνο καταςτατικό ό τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα 
από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εϊν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.  
-  Σο τελευταύο καταςτατικό καθώσ και οι τυχόν τροποποιόςεισ του, εϊν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.  
Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ 
των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ 
οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του 
οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου.   
Εϊν η προςφορϊ υπογρϊφεται από πρόςωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτϋρω ϋγγραφα ότι ϋχει την 
ιδιότητα του νομύμου εκπροςώπου τησ εταιρεύασ, πρϋπει να υποβληθούν τα ςτοιχεύα που αποδεικνύουν 
ότι ϋχει νομύμωσ εξουςιοδοτηθεύ ειδικϊ για το ςκοπό αυτό.   





Εϊν από τα ανωτϋρω καταςτατικϊ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα δεν προκύπτουν ευθϋωσ τα πρόςωπα που 
εκπροςωπούν την εταιρεύα και τη δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ, πρϋπει να προςκομύζονται τα 
ςτοιχεύα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ςτο διαγωνιςμό.  
ε. Πιςτοποιητικό εγγραφόσ ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται 
ςτη χώρα εγκατϊςταςόσ του (για την Ελλϊδα εύναι το Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό 
Επιμελητόριο). Από το εν λόγω πιςτοποιητικό θα πρϋπει να προκύπτει η εγγραφό του ςτο εν λόγω 
μητρώο και το αντικεύμενο τησ δραςτηριότητϊσ του, ςχετικό με αυτό τησ παρούςασ ςύμβαςησ (Επειδό 
το δικαιολογητικό αυτό προςκομύζεται ςτο φϊκελο Σεχνικόσ Προςφορϊσ, δεν κρύνεται απαραύτητη η εκ 
νϋου προςκόμιςη του ςτο φϊκελο των δικαιολογητικών παραλαβόσ).   
ςτ. Ϊνορκη βεβαύωςη Ειρηνοδικεύου, για την απόδειξη ότι ο οικονομικόσ φορϋασ δεν εμπύπτει ςε 
καμύα από τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ κυρώςεισ που ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ και αφορούν ςε: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ 
όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που 
χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπωσ εκϊςτοτε 
ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) 
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ ό ββ) δύο πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του 
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη 
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ (ώμα Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017, Ε/334130/2017/10001/13.12.2017, ΕΞ 
12161/2018/10001/12.01.2018, παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016).   
 
Ωρθρο 15: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών  
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 
ϊρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διϊςτημα τεςςϊρων (4) μηνών, από την ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών.  
 
Ωρθρο 16: Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ   
1. Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.  
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϋσ από την υπηρεςύα, πρϋπει 
να περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα κατωτϋρω αναφερόμενα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το 
ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού 
φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω 
για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα 
ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα 
λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ (ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ορύζεται μϋχρι την επιςτροφό 
τησ), ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ 
ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο 
απευθύνεται, ια) τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ  
2. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - 
μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα 
με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη 
ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ 
χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη  
διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.  
3. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ 
παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.  
4. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  
 





 Ωρθρο 17: Ενςτϊςεισ   
Κατϊ των πρϊξεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ χωρεύ ϋνςταςη. Η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) 
ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα.  
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα 
από γνώμη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ 
ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού 
ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με 
πρϊξη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.  
Κατϊ τησ διακόρυξησ ό λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ του ϊρθρου 2 τησ παρούςασ, χωρεύ ϋνςταςη η 
οπούα υποβϊλλεται ςτην Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. Επύ τησ ϋνςταςησ αποφαςύζει η Οικονομικό Επιτροπό 
του Δόμου, ύςτερα από γνώμη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) 
ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό 
τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του 
Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο 
επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.  
 
Ωρθρο 18: Κόρυξη οικονομικού φορϋα ϋκπτωτου – Κυρώςεισ  
Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει 
από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, 
εφόςον δεν παραδώςει τισ ςυμβατικϋσ ώρεσ εργαςύασ, ανϊλογο ποςοςτό του ποςού δε τησ εγγυόςεωσ 
καταπύπτει υπϋρ του Δόμου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.    
Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να προςφύγει κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του τισ παραπϊνω 
κυρώςεισ, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη 
τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από 
γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτισ περιπτώςεισ β και δ τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 οργϊνου.   
 
Ωρθρο 19: Γλώςςα διαδικαςύασ  
1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και ςε 
ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν 
ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  
2 Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.  
Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα3, και η 
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ.4, εύτε 
από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του 
Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη  
χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.  
3 Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο 
ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη 
αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα 
περύ Δικηγόρων.  

                                                
3 Εύτε από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε με την επύθεςη τησ ςφραγύδασ ‘’Apostile” ςύμφωνα με την 
ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώςτε να πιςτοποιεύται η γνηςιότητϊ τουσ.    
4
 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).    





4 Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα (αγγλικό), χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην 
ελληνικό.  
5 Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διευκολύνει την 
επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την αναθϋτουςα αρχό, με τον οριςμό και την παρουςύα 
διερμηνϋων.  
 
Ωρθρο 20: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
Για τη δημοπρϊτηςη και την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω 
νομοθετημϊτων:  
- του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  
- του Ν. 4497/2017 (Α’ 171),  
- του Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - 
Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87/07.06.2010 τεύχοσ Α')  
- του Ν.4555/2018 (A133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιςη του θεςμικού πλαιςύου τησ Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ - Εμβϊθυνςη τησ Δημοκρατύασ - Ενύςχυςη τησ υμμετοχόσ - Βελτύωςη τησ οικονομικόσ και 
αναπτυξιακόσ λειτουργύασ των Ο.Σ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»] - Ρυθμύςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
του πλαιςύου οργϊνωςησ και λειτουργύασ των ΥΟΔΑ - Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαύα ϊςκηςη των αρμοδιοτότων ςχετικϊ με την απονομό ιθαγϋνειασ και την 
πολιτογρϊφηςη - Λοιπϋσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων» (ΥΕΚ 114/8.6.2006 τεύχοσ Α')  
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,  
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο».  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…» .  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ».  
- του ν. 4488/2017, ϊρθρο 39, παρ.Α1  
- οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ , καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ 
που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το 
ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και 
γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και 
εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. Νόμοι, ΠΔ και 
υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου 
τησ  
 
Ωρθρο 21: ειρϊ ιςχύοσ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ  
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η υπηρεςύα εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται ωσ 
κατωτϋρω.   
- Η ςύμβαςη  
- Η παρούςα διακόρυξη  
- Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ   
 
Ωρθρο 22: Παροχό διευκρινύςεων για τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ.   
 





Ωρθρο 23: Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
Η υποβολό προςφορϊσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεύ τεκμόριο ότι ο διαγωνιζόμενοσ ϋχει λϊβει πλόρη 
γνώςη αυτόσ τησ διακόρυξησ και των λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ και γνωρύζει πλόρωσ τισ ςυνθόκεσ 
εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ.  
 
 Ωρθρο 24: Φρόνοσ, τόποσ και διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ  
Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ιςχύει από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και μϋχρι 31-12-2020, δύναται 
όμωσ να παραταθεύ χρονικϊ εφόςον δεν ϋχουν εξαντληθεύ οι ποςότητεσ ό ο προώπολογιςμόσ για 
διϊςτημα μϋχρι τρεισ (3) το πολύ μόνεσ, ό και μϋχρι την ανακόρυξη νϋου μειοδότη και πϊντωσ όχι πϋραν 
του τριμόνου με τη ςύμφωνη γνώμη του προμηθευτό, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου. 

Οι δαπϊνεσ τησ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ, αρχικόσ και τυχόν επαναληπτικόσ, θα καταβϊλλονται ςε 
κϊθε περύπτωςη από τον προμηθευτό που ανακηρύχθηκε ανϊδοχοσ με τη διαδικαςύα. 
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1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 
Ζ παξνύζα κειΫηε ζπληΪρζεθε κε ζθνπό ηελ πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ηελ παξνρά 

ππεξεζέαο επηζθεπάο, ζε εηάζηα βΪζε, γηα λα θαιύςεη ηηο αλΪγθεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο 
νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ ηνπ Γάκνπ γηα ην Ϋηνο 2020 

ηε κειΫηε πξνβιΫπνληαη αληαιιαθηηθΪ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο αιιΪ θαη εξγαζέεο 
επηζθεπάο ζε εμσηεξηθΪ ζπλεξγεέα όισλ ησλ νρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ. 

Σα νράκαηα ηνπ Γάκνπ νπθιένπ εέλαη ζπλνιηθΪ 45 θαη εέλαη δηαθόξσλ ηύπσλ, δηαθνξεηηθώλ 
εηώλ θπθινθνξέαο θαη δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ. Κπξέσο εέλαη κεγΪια νράκαηα (θνξηεγΪ, 
κεραλάκαηα ιεσθνξεέα θιπ.) θαη γηα ηε ζπληάξεζε θαη επηζθεπά ηνπο απαηηνύληαη ζπλεξγεέα 
επαλδξσκΫλα κε ξΪκπεο, αλπςσηηθΪ κεραλάκαηα θαη πιάξε ηερλνινγηθό εμνπιηζκό. 

Ο Γάκνο δελ δηαζΫηεη επαξθΫο ζπλεξγεέν ζπληάξεζεο νρεκΪησλ αθνύ δελ Ϋρεη νύηε ηελ 
ππνδνκά, νύηε ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκό, νύηε ην αλαγθαέν πξνζσπηθό θαη ηελ ηερλνγλσζέα πνπ 
απαηηεέηαη. άκεξα, ζην Γάκν εξγΪδεηαη Ϋλαο (1) κεραλνηερλέηεο ζε Ϋλα ππνηππώδεο ζπλεξγεέν 
κε κε δπλαηόηεηα επηζθεπάο νράκαηνο ζε ζηεγαζκΫλν ρώξν θαηΪ ζπλΫπεηα, ηδηαέηεξα όηαλ νη 
θαηξηθΫο ζπλζάθεο δελ ην επηηξΫπνπλ (βξνρά θ.ι.π.) αδπλαηνύλ λα επηζθεπΪζνπλ ηηο θαζεκεξηλΫο 
βιΪβεο νρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ, ηα νπνέα εέλαη δηΪθνξσλ ηύπσλ, κε ηερλνινγέα ζεκαληηθΪ 
δηαθνξεηηθά από όρεκα ζε όρεκα θαη ε νπνέα απαηηεέ εμεηδηθεπκΫλε αληηκεηώπηζε γηα θΪζε ηύπν 
νράκαηνο. 

Ο εμνπιηζκόο ηνπ ζπλεξγεένπ πεξηνξέδεηαη ζε κηα ππόγεηα ξΪκπα επηζεώξεζεο θαη δηΪθνξα 
εξγαιεέα ρεηξόο θαη νη δπλαηόηεηεο πεξηνξέδνληαη ζηελ απιά ηαθηηθά ζπληάξεζε ησλ νρεκΪησλ θαη 
κεραλεκΪησλ ηνπ Γάκνπ (αιιαγά, ιαδηώλ, θέιηξσλ θ.α) ελώ εέλαη ζρεδόλ αδύλαην λα 
επηζθεπΪδνληαη βιΪβεο ζην ζπλεξγεέν ηνπ Γάκνπ. 

Με απηΪ ηα δεδνκΫλα ε αλΪζεζε ζε εμσηεξηθό/α ζπλεξγεέν/α εέλαη απνιύησο αλαγθαέα, 
πξνθεηκΫλνπ λα επηζθεπΪδεηαη ν ζηόινο ησλ νρεκΪησλ γηα λα κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηελ 
επηηΫιεζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γάκνπ (απνθνκηδά απνξξηκκΪησλ θιπ. ). 

Ο Ϋιεγρνο θαη ε απνθαηΪζηαζε κηθξώλ βιαβώλ δύλαηαη λα γέλεηαη από ηνπο παξόρνπο  ησλ 
ππεξεζηώλ (θαη’ εληνιά ηεο ππεξεζέαο γηα ζπληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ θαη όηαλ απηό εέλαη δπλαηόλ) 
ζην ρώξν επηζθεπώλ ηνπ Γάκνπ, ελώ ε ζπληάξεζε θαη ε απνθαηΪζηαζε κεγαιύηεξσλ βιαβώλ ζα 
γέλνληαη ζην ζπλεξγεέν ησλ παξνρώλ ησλ ππεξεζηώλ. ε πεξέπησζε Ϋθηαθησλ βιαβώλ ην όρεκα 
ζα κεηαθΫξεηαη κε επζύλε θαη δαπΪλεο ηνπ αλαδόρνπ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ πξνο Ϋιεγρν  θαη 
επηζθεπά. 

Ζ θαηαγξαθά θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκΪησλ, κεραλεκΪησλ θιπ. ηνπ Γάκνπ 
(όπσο  απηΪ πξνθύπηνπλ από ηηο Ϊδεηεο θπθινθνξέαο θιπ.) παξαηέζεηαη ζην ηεύρνο ηεο 
παξνύζαο κειΫηεο (ΠαξΪξηεκα 1). 

Δπέζεο δέλεηαη ελδεηθηηθόο θαηΪινγνο ηνπ ζηόινπ κε ην εέδνο θαη ηελ πεξηγξαθά ησλ 
πηζαλόηεξσλ απαηηνύκελσλ αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζηώλ επηζθεπάο γηα όια ηα νράκαηα θαη 
ππεξθαηαζθεπΫο ηεο κειΫηεο ζηνλ αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο παξνύζαο κειΫηεο. 

Λόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ εύξνπο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ησλ εξγαζηώλ (αθνύ νη 
πεξηζζόηεξεο  βιΪβεο πξνθύπηνπλ  θαηΪ ηε ιεηηνπξγέα θαη ρξάζε ησλ νρεκΪησλ θαη εέλαη σο επέ 
ην πιεέζηνλ Ϋθηαθηεο βιΪβεο θαη δηαθνξεηηθΫο γηα θΪζε όρεκα ) θαζώο θαη ηνπ πιάζνπο θαη ηνπ 
κεγΫζνπο ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκΪησλ, κεραλεκΪησλ θαη ππεξθαηαζθεπώλ δε δύλαηαη λα 
θαζνξηζηνύλ επαθξηβώο νη βιΪβεο θαη αληηζηνέρσο νη επηζθεπΫο θαη ηα αληαιιαθηηθΪ θαη σο εθ 
ηνύηνπ θαζέζηαηαη  αδύλαηε ε αθξηβάο πξνζκΫηξεζε ησλ εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ. 

Γηα ην ιόγν απηό ν θαηΪινγνο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ησλ εξγαζηώλ επηζθεπάο εέλαη  
ελδεηθηηθόο θαη όρη δεζκεπηηθόο γηα ην Γάκν.  Ο δάκνο ζε θακέα πεξέπησζε δελ ππνρξενύηαη ζηελ 
αλΪισζε όινπ ηνπ πνζνύ πνπ αλαγξΪθεηαη ζε ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό, θαζόηη δελ εέλαη 
δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ επαθξηβώο εθ ησλ πξνηΫξσλ νη βιΪβεο ησλ νρεκΪησλ, ηα εέδε ησλ 
αληαιιαθηηθώλ, νη πνζόηεηΫο ηνπο αιιΪ θαη νη εξγαζέεο επηζθεπώλ. Οη παξαγγειέεο ζα γέλνληαη 
ηκεκαηηθΪ θαη ν Γάκνο Ϋρεη δηθαέσκα λα απμνκεηώζεη ηηο πνζόηεηεο από θΪζε αληαιιαθηηθό ρσξέο 
λα ππεξβεέ ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. ΔπνκΫλσο ν Γάκνο ζα κπνξεέ λα 
πξνκεζεπηεέ ζηελ ηηκά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ αλαδόρνπ πεξηζζόηεξα ηεκΪρηα, από απηΪ πνπ 
πεξηγξΪθνληαη ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό κε ηελ έδηα ηηκά, θαη λα κε πξνκεζεπηεέ θαζόινπ 
αληαιιαθηηθΪ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό , αιιΪ δελ ηα ρξεηΪδεηαη. Έηζη κε ην 
πνζό πνπ δηαζΫηεη ν Γάκνο γηα ηελ πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ, ζα κπνξεέ λα πξνκεζεύεηαη 
κεγαιύηεξεο ά κηθξόηεξεο πνζόηεηεο από όζα πεξηγξΪθεη ν πξνϋπνινγηζκόο  θαη ε ζύκβαζε 
πξνκεζεέαο, ρσξέο λα αιινηώλεηαη ην ηειηθό πνζό ηεο ζύκβαζεο. ε πεξέπησζε πνπ θΪπνην 
αληαιιαθηηθό δελ πξνβιεθηεέ, ν Γάκνο κπνξεέ λα πξνκεζεπηεέ από ηνλ αλΪδνρν ηεο νκΪδαο ζηελ 
νπνέα εληΪζζεηαη ζύκθσλα ηελ θαηΪζηαζε ησλ νρεκΪησλ (παξΪξηεκα I) ά ην εέδνο ηνπ 
αληαιιαθηηθνύ (ειεθηξνινγηθό πιηθό, ειαζηηθΪ ά ζσιάλεο πςειάο πέεζεο) ε παξνρά ησλ νπνέσλ 



θαη απνζηνιά ηνπο από ηνλ αλΪδνρν ζα ζπλνδεύεηαη από Ϋγγξαθε βεβαέσζά ηνπ γηα ηελ 
ηαπηόζεκε κε ηελ αλαγξαθόκελε ζηε ζύκβαζε εθηύπσζε επέ ηεο αμέαο ηνπ, ζε ζπλεξγαζέα κε 
ηελ αξκόδηα ηξηκειά Δπηηξνπά ζπληάξεζεο – επηζθεπάο θαη πξνκάζεηαο αληαιιαθηηθώλ 
νρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ καο. Ζ δαπΪλε εέλαη εληόο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηεο ζύκβαζεο. 

Σν έδην ηζρύεη θαη γηα ηηο εξγαζέεο επηζθεπάο ν Γάκνο Ϋρεη δηθαέσκα λα δεηάζεη από ηνπο 
παξόρνπο ηελ εθηΫιεζε εξγαζηώλ πνπ δελ αλαθΫξνληαη ζηελ εθΪζηνηε νκΪδα  θαη ε ηηκά ηεο 
εξγαηνώξαο ζα εέλαη έζε κε ηελ ηηκά πνπ αλαθΫξεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηεο κειΫηεο, γηα ηηο 
ππόινηπεο εξγαζέεο ηεο νκΪδαο από ηελ νπνέα ζα αθαηξεζεέ πνζνζηό έζν  κε ηελ Ϋθπησζε ηνπ 
παξόρνπ ζηε ζπγθεθξηκΫλε νκΪδα. Ζ δαπΪλε απηά εέλαη εληόο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 
ζύκβαζεο. 

Με βΪζε ηα δηδΪγκαηα ηεο θνηλάο πεέξαο, ε αμέα ησλ εξγαζηώλ πινπνηεέηαη ζεκαληηθΪ ηεο 
αμέαο ησλ πιηθώλ, επνκΫλσο πξόθεηηαη γηα κηα κηθηά ζύκβαζε ππεξΫρνληα ραξαθηάξα απηόλ ηεο 
πξνκάζεηαο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2286/1995. 

Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ θαιύηεξε ελεκΫξσζά ηνπο  γηα λα ζρεκαηέζνπλ πιάξε εηθόλα 
κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηα ακαμνζηΪζηα ηνπ Γάκνπ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Τπεξεζέα λα 
εμεηΪζνπλ ηα πξνο επηζθεπά – ζπληάξεζε νράκαηα, κεραλάκαηα, ππεξθαηαζθεπΫο θιπ., γηα ην 
εέδνο θαη ηνλ ηύπν ηνπο θαζώο θαη ηηο επηζθεπΫο πνπ απηΪ Ϋρνπλ ηύρεη κΫρξη ζάκεξα ώζηε λα 
εθηηκάζνπλ ηηο εξγαζέεο θαη ηα πιηθΪ- αληαιιαθηηθΪ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ γηα ηε ζπληάξεζε ά 
γηα ηελ επηζθεπά ηνπο. 

Ηδηαέηεξε πξνζνρά ζα πξΫπεη λα δνζεέ ζηνπο ηύπνπο ησλ ππεξθαηαζθεπώλ, ζηνπο 
κεραληζκνύο πνπ απηΫο θΫξνπλ θαζώο θαη ηα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνπλ. 

 
Ζ ζπληάξεζε θαη ε πξνκάζεηα ησλ πΪζεο θύζεσο αληαιιαθηηθώλ θαη εμαξηεκΪησλ γηα ηα 
νράκαηα θαη κεραλάκαηα Ϋξγνπ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ θαζ' όιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο, αλΪινγα κε 
ηνλ πξνγξακκαηηζκό. 

Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειΫηεο αλΫξρεηαη ζην πνζό ησλ 59.967,86 € πιΫνλ 
Φ.Π.Α.24%  14.392,29 € , ζπλνιηθΪ 74.360,15 € ησλ εμόδσλ πξνϋπνινγηζκνύ Ϋηνπο 2020. 

εκεηώλεηαη όηη δελ εέλαη ππνρξεσηηθά ε πξνκάζεηα θαη ε εθηακέεπζε νιόθιεξνπ ηνπ 
αλαθεξόκελνπ πνζνύ εθόζνλ νη πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο απνδεηρζνύλ κηθξόηεξεο ησλ 
πξνβιεπόκελσλ.  

 
Σα νράκαηα θαη κεραλάκαηα ηνπ Γάκνπ καο εέλαη ηα παξαθΪησ: 
 
1. OXHMATA ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ   
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο νράκαηνο Καύζηκν 

1 ΚΖΗ 8558 FORD MAVERICK ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ ΣΕΗΠ ΒΔΝΕΗΝΖ 

2 KHI 4009 HUNDAI ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΚΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

3 KHY 5399 CITROEN ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

4 ΚΖΗ 8567   VOLVO ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

5 ΚΖΗ HYUNDAI MATRIX ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

6 ΚΖΗ HYUNDAI MATRIX ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

7 ΚΖΗ HYUNDAI MATRIX ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

 
2. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο νράκαηνο Καύζηκν 

1 ΚΖΗ 5683 
DAIMLER 
CRYSLER 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

2 ΚΖΗ 8563 IVECO ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

3 ΚΖΗ 8553 IVECO ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

4 ΚΖΤ 7410 MERCEDES ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

5 ΚΤ 8719 VOLVO ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 



6 ΚΤ 8685 VOLVO ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

7 ΚΖΖ 5268 MERCEDES- BENZ 
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 

(ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ) 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

8 ΚΖΗ 4137 MERCEDES ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
3. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο νράκαηνο Καύζηκν 

1 8567 MITSUBISHI ΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

2 ΚΖΗ 4050 MITSUBISHI ΦΟΡΣΖΓΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

3 KHI 5697 OPEL ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

4 ΚΖΤ 7416 MAZDA ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

5 KHH 4144 TOYOTA HMIΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

6 KHH 4145 TOYOTA HMIΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
 
4. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ   
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο νράκαηνο Καύζηκν 

1 ΚΖΗ 4033 MERCEDES ΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

2 ΚΖΖ 4117 MERCEDES ΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

3 ΚΖY 5354 MERCEDES ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡ. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

4 ΚΖΤ 5355 MERCEDES ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΝΑΣΡ. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

5 ΚΖΖ 4147 NISSAN NAVARA ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
5. OXHMATA ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ  
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο νράκαηνο Καύζηκν 

1 KHY 5318 MAZDA ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ ΒΔΝΕΗΝΖ 

2 VSKBVND40U0352084 NISSAN NAVARA HMIΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

3 ΚΖΤ 8584 MERCEDES HMIΦΟΡΣΖΓΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
6. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ  
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο Μεραλάκαηνο Καύζηκν 

1 ΜΔ 54358 FIAT 
ΑΝΤΦΧΣΗΚΟ-

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

2 ME 49608 
TEREX - 

MERCEDES 
ΑΝΤΦΧΣΗΚΟ- 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

3 ΜΔ 49698 JCB 
ΔΚΚΑΦΔΑ–
ΦΟΡΣΧΣΖ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

4 ΜΔ 49678 DULEVO ΑΡΧΘΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

5 ΑΝΔΤ MERCEDES 
ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
ΑΡΧΘΡΟ  

(2 ΜΖΥΑΝΔ)  
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

6  
BRIGGS & 
STRATTON 

ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ (2) ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 



7   
ΚΑΓΟΗ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ (120) 

 

 
7. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο Μεραλάκαηνο Καύζηκν 

1 ΜΔ 49637 FIAT HITACHI 
ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΦΟΡΣΧΣΖ  

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

2 ΜΔ 139687 JCB 
ΔΚΚΑΦΔΑ 
ΦΟΡΣΧΣΖ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

3 
XAS85TYPE1614-

4265-80 
 

ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ (3) 
(ΚΟΜΠΡΔΔΡ) 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
8. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο Μεραλάκαηνο Καύζηκν 

1 ΜΔ 49679 
GREINTER  
KOMATSU 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ 
ΓΑΗΧΝ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

2 ΜΔ 49644 FIAT HITACHI 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖ 

ΓΑΗΧΝ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

3 SWE 1700677 SUNWARD/Swe17s 
ΚΑΠΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

4 ΜΔ 451017 FIAT HITACHI ΦΟΡΣΧΣΖ ΜΗΚΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

5 4837G110 MBU SHEIDO PV 60 ΟΓΟΣΡΧΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

6 ΑΝΔΤ UNIMAG ΑΤΣ/ΝΖ ΑΛΑΣΗΔΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
9. ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο Μεραλάκαηνο Καύζηκν 

1 Α/Μ 60591  FIAT 
ΓΔΧΡΓΗΚΟ 

ΔΛΚΤΣΖΡΑ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

2 ΑΝΔΤ 
JOHN DEERE, 

 3120, 30HP 
ΣΡΑΚΣΔΡ ΓΖΠΔΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

3 ANEY 
VIKING, MT 6127 ZL, 

724cc, 23HP 
ΣΡΑΚΣΔΡ ΓΖΠΔΓΟΤ BENZINH 

4 ANEY 
LONSERED, LT 

2122CM 

AYTOKINOYMENO 
MHXANHMA ΚΟΠΖ 

ΓΚΑΕΟΝ  
BENZINH 

5 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ STIHL, FS 55, 1HP ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚO  BENZINH 

6 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
STIHL, FS 120,  

1.9 HP 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚO  BENZINH 

7 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
STIHL, FS 410,  

2.7 HP 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚO  BENZINH 

8 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
STIHL, FS 450,  

2.8 HP 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚA (4)  BENZINH 

9 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
HUSQVARNA, 153R, 

2.3 HP 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚA (4)  BENZINH 



10 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
VIKING, MΒ 448Σ,  

5 HP 
ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ (2) BENZINH 

11 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
VIKING, MΒ 650Σ,  

6 HP 
ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΑ (2) BENZINH 

12 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
VIKING, MΒ 505ΜΡ,  

6 HP 
ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΟ BENZINH 

13 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 

BRIGGS & 
STRATTON 625 

serries 190cc, 6.75 
HP 

ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΟ BENZINH 

14 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
HUSQVARNA,  

325 HD 75 

ΦΑΛΗΓΗ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 
ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΑ 

BENZINH 

15 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
HUSQVARNA,  

225 H 75 

ΦΑΛΗΓΗ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 
ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΑ 

BENZINH 

A/A 
Αξηζκόο 

Κπθινθνξέαο/Πιαηζένπ 
ΔξγνζηΪζην 
Καηαζθεπάο 

Δέδνο Μεραλάκαηνο Καύζηκν 

16 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
STIHL, ΖS 75,  

1.3 HP 
ΦΑΛΗΓΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 

ΜΠΟΛΝΣΟΤΡΑ 
BENZINH 

17 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
STIHL, MS 180,  

1.9 HP 
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ BENZINH 

18 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
STIHL, MS 660,  

5.2 KW  
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ BENZINH 

19 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
STIHL, ΖΣ 101,  

1.4 HP 
ΣΖΛΔΚΟΠΗΚΟ 
ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟ 

BENZINH 

20 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ 
SUBARU SP 170 6 

HP 
ΦΡΔΕΑ  BENZINH 

21 ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟ EXAN 6.5 HP ΦΔΚΑΣΗΚΟ  BENZINH 

22 68040 EB JOHN DEERE ΣΡΑΚΣΔΡ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
ύκθσλα κε ηελ αλσηΫξσ θαηαλνκά ησλ νρεκΪησλ πΪζεο θύζεσο θαη κεραλεκΪησλ 

Ϋξγσλ, Ϋρνπλ εγγξαθεέ αληέζηνηρνη Κ.Α. Δμόδσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γάκνπ καο γηα ην Ϋηνο 
2020, αλαιπηηθΪ σο εμάο: 

Κ.Α. 10.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ 
δηνηθεηηθάο ππεξεζέαο, κε πνζό 12.000,00 επξώ 

Κ.Α. 10.6671.003, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ 
δηνηθεηηθάο ππεξεζέαο (COVID-19), κε πνζό 7.000,00 επξώ 

Κ.Α. 20.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ 
ππεξεζέαο θαζαξηόηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνύ, κε πνζό 23.000,00 επξώ 
Κ.Α. 25.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ 
ππεξεζέαο ύδξεπζεο – απνρΫηεπζεο, κε πνζό 5.000,00 επξώ 
Κ.Α. 30.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ 
ππεξεζέαο ηερληθώλ Ϋξγσλ, κε πνζό 3.200,00 επξώ 
Κ.Α. 35.6671.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ 
ππεξεζέαο πξαζέλνπ κε πνζό   2.500,00 επξώ 
Κ.Α. 20.6672.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ 
ππεξεζέαο θαζαξηόηεηαο - ειεθηξνθσηηζκνύ κε πνζό 4.000,00 επξώ 
Κ.Α. 20.6672.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ 
ππεξεζέαο θαζαξηόηεηαο - ειεθηξνθσηηζκνύ (COVID-19 ) κε πνζό 8.000,00 επξώ 
 
Κ.Α. 25.6672.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ 
ππεξεζέαο ύδξεπζεο – απνρΫηεπζεο, κε πνζό 2.500,00 επξώ 
Κ.Α. 30.6672.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ 
ππεξεζέαο ηερληθώλ Ϋξγσλ, κε πνζό 5.000,00 επξώ  



Κ.Α. 35.6672.001, Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ 
ππεξεζέαο πξαζέλνπ, κε πνζό 9.000,00 επξώ  
Κ.Α. 10.6263.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ δηνηθεηηθάο ππεξεζέαο, κε 
πνζό 3.000,00 επξώ 
Κ.Α. 20.6263.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ ππεξεζέαο θαζαξηόηεηαο – 
ειεθηξνθσηηζκνύ, κε πνζό 5.100,00 επξώ 
Κ.Α. 25.6263.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ ππεξεζέαο ύδξεπζεο – 
απνρΫηεπζεο, κε πνζό 1.000,00 επξώ 
Κ.Α. 30.6263.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ ππεξεζέαο ηερληθώλ 
Ϋξγσλ, κε πνζό 1.000,00 επξώ 
Κ.Α. 35.6263.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νρεκΪησλ ππεξεζέαο πξαζέλνπ κε 
πνζό 1.000,00 επξώ 
Κ.Α. 20.6264.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ ππεξεζέαο 
θαζαξηόηεηαο - ειεθηξνθσηηζκνύ κε πνζό 1.100,00 επξώ 
Κ.Α. 25.6264.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ ππεξεζέαο ύδξεπζεο – 
απνρΫηεπζεο, κε πνζό 800,00 επξώ 
Κ.Α. 30.6264.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ ππεξεζέαο ηερληθώλ 
Ϋξγσλ, κε πνζό 1.000,00 επξώ  
Κ.Α. 35.6264.001, Δξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο κεραλεκΪησλ ππεξεζέαο πξαζέλνπ, 
κε πνζό 300,00 επξώ  

 
ΓεδνκΫλνπ ηνπ όηη ζηελ Διιεληθά αγνξΪ δελ πθέζηαληαη εηαηξέεο νη νπνέεο λα κπνξνύλ λα 

θαιύςνπλ ηελ απαέηεζε γηα θΪζε εέδνο αληαιιαθηηθνύ θαη εξγαζέαο ζπληάξεζεο πνπ απαηηεέηαη 
γηα ηε ρξάζε θαη ιεηηνπξγέα πΪζεο θύζεσο νράκαηνο θαη κεραλάκαηνο Ϋξγνπ, ε παξνύζα κειΫηε 
γηα ηελ πξνκάζεηα ησλ αλαγθαέσλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηε ζπληάξεζε όισλ ησλ ηύπσλ νρεκΪησλ 
θαη κεραλεκΪησλ Ϋξγνπ βαζέδεηαη ζηελ νκαδνπνέεζε ηνπο αλΪ εέδνο θαη ζε αληηζηνηρέα κε ηνπο 
εγγεγξακκΫλνπο αλΪ Τπεξεζέα θσδηθνύο, σο εμάο: 

 

ΟΜΑΓΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΔΠΙΒΑΣΙΚΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

10.6671.001 & 10.6263.001 

 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            1.791,80 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                     
744,00  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         2.535,80 

 

 
ΟΜΑΓΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

10.6671.001 & 10.6263.001 

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            8.349,15 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                      
1.627,87  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         9.977,02 

 

 

 

 
ΟΜΑΓΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - 

ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 
ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            
10.594,37  



20.6671.001 & 20.6263.001   
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                    
4.042,40 
  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         
14.636,77 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΜΑΓΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΗΚΟΗ  
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

25.6671.001 & 25.6263.001 

 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ               
4.189,96 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                    744,00 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ            
4.933,96 

 

 

 

 
ΟΜΑΓΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

30.6671.001 & 30.6263.001 

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            3.121,08 
 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                      
744,00 
 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         3.865,08 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 

ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

35.6671.001 & 35.6263.001 

 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ              
1.347,88 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                    744,00 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ            
2.091,00 

 

 

 
ΟΜΑΓΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - 
ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 

ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

20.6672.001 & 20.6264.001 

 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            2.988,40 
 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                    669,60 

 

 



  
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         3.658,00 

 

 

 

 
ΟΜΑΓΑ 8 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ - 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

25.6672.001 & 25.6264.001 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            1.650,44 
 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                    558,00 
 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         2.208,44 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 9 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

– ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ  
ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

30.6672.001 & 30.6264.001 

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            4.338,76 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                    744,00 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         5.082,76 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 10 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ 
ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – 

ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ  
ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

35.6672.001 & 35.6264.001 

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ            1.354,69 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                    111,60 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ         1.466,29 

 

 

 

 



 

ΟΜΑΓΑ 11 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ 
ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – 

ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΧΝ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΠΟΟ   ( € ) 

ΚΧΓΙΚΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

35.6672.001 & 35.6264.001 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ          6.561,51 
 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ – 
ΤΝΣΗΡΗΗ                     0,00 
 
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ       6.561,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΜΑΓΑ 12 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΔΛΑΣΙΚΧΝ  

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ:  
ΠΟΟ   ( € ) 

Κ.Α. 10.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

644,80 

Κ.Α. 20.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

8.990,00 

Κ.Α. 25.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

496,00 

Κ.Α. 10.6263.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
111,60 

Κ.Α. 20.6263.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

744,00 

Κ.Α. 35.6263.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

111,60 

Κ.Α. 25.6263.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

111,60 

ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΑ 10.130,80 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ 1.078,80 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 11.209,60 

 



 
ΟΜΑΓΑ 13 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ – 
ΔΠΙΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ:  
ΠΟΟ   ( € ) 

Κ.Α. 10.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
188,48 

Κ.Α. 20.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

2.327,48 

Κ.Α. 25.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

106,64 

Κ.Α. 35.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

111,60 

Κ.Α. 20.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 
249,24 

Κ.Α. 25.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

89,60 

Κ.Α. 30.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΔΡΓΧΝ 

161,20 

Κ.Α. 35.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 
307,52 

Κ.Α. 10.6263.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
86,80 

Κ.Α. 20.6263.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

291,40 

Κ.Α. 30.6263.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 
49,60 

Κ.Α. 20.6264.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 
279,00 

Κ.Α. 25.6264.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

18,60 

Κ.Α. 30.6264.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΔΡΓΧΝ 

148,80 

Κ.Α. 35.6264.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 
105,40 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 13  4.530,96 

 



ΟΜΑΓΑ 14 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΧΛΗΝΧΝ ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 

ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ 

ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:  
ΠΟΟ   ( € ) 

Κ.Α. 20.6671.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 

923,80 

Κ.Α. 20.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 
148,80 

Κ.Α. 25.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

148,80 

Κ.Α. 30.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΔΡΓΧΝ 

179,80 

Κ.Α. 20.6264.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

- ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 
37,20 

Κ.Α. 25.6264.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΖ - 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

74,40 

Κ.Α. 35.6672.001 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΔΡΓΧΝ 

89,28 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 14   

 
 
 
 

νπθιί 12/10/2020 
 

Ζ πληΪμαζα 
 
 
 

ηδεξΪ Μαξέα 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ  



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ  
 
Αξηζ. Μειέηεο: 65/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ  
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ  
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2020 

 
 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 74.360,15 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
4. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΔΠΙΒΑΣΙΚΧΝ 
ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
Κ.Α. 10.6671.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ TEM 5 20,00 100,00 

2 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ TEM 5 15,00 75,00 

3 ΦΗΛΣΡΟ ΒΔΝΕΗΝΖ TEM 5 15,00 75,00 

4 ΜΠΟΤΕΗ  ΣΔΜ 20 30,00 600,00 

5 ΦΗΛΣΡΟ ΚΑΜΠΗΝΑ ΣΔΜ 3 15,00 45,00 

6 ΔΣ ΗΜΑΝΣΑ ΥΡΟΝΗΜΟΤ ΣΔΜ 1 300,00 300,00 

7 ΔΣ ΣΑΚΑΚΗΑ ΦΡΔΝΧΝ ΣΔΜ 5 50,00 250,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    1.445,00 

 ΦΠΑ 24%    346,80 

 ΤΝΟΛΟ    1.791,80 

 
Κ.Α. 10.6263.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο. 20 30,00 600,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    600,00 

 ΦΠΑ 24%    144,00 

 ΤΝΟΛΟ    744,00 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 1      2.045,00 

ΦΠΑ 24%  490,80 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1   2.535,80 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΛΔΧΦΟΡΔΙΧΝ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
Κ.Α. 10.6671.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΒΛ 3092622 ΑΗΘΖΣΖΡΑ TEM 2 239,83 479,66 

2 ΑΔΡΟΦΟΤΚΑ  TEM 2 258,16 516,32 

3 ΑΔΡΟΦΟΤΚΑ TEM 3 233,72 701,16 

4 ΣΗΜΟΤΥΑ TEM  2 7,01 14,02 

5 ΦΗΛΣΡΟ ΝΔΡΟΠΑΓΗΓΑ TEM 1 35,82 35,82 

6 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ TEM 1 36,15 36,15 

7 1594237 ΑΗΘΖΣΖΡΑ TEM 1 60,10 60,10 

8 ΠΑΡΜΠΡΗΕ ΟΠΗΘ TEM 1 768,80 768,80 

9 ΠΛΑΓΗΟΗ ΦΑΝΟΗ ΟΓΚΟΤ TEM 2 11,69 11,69 

10 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΑΚΔΣΑ TEM 1 2.332,95 2.332,95 

11 ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΤΓΡΟΤ ΣΤΠΟΤ 225Ah TEM 2 325,00 650,00 

12 
ΛΑΓΗ ΜΖΥΑΝΖ VDS-4.5 15W-40 208L 
(δνρεέo 1L) TEM 50 5,15 257,50 

13 VP-21707 133 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  TEM 2 18,75 37,50 

14 VP-21707 132 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ TEM 1 25,38 25,38 

15 ΦΗΛΣΡΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΑ TEM 1 128,49 128,49 

16 
ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 
(ΑΡΑΗΧΜΔΝΟ) 

TEM 15 27,80 417,00 

17 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ TEM 1 106,74 106,74 

18 ΗΜΑΝΣΑ 8PK—1808 TEM 1 49,22 49,22 

19 BELT TEM 1 92,99 92,99 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    6.733,18 

 ΦΠΑ 24%    1.615,97 

 ΤΝΟΛΟ    8.349,15 

 
Κ.Α. 10.6263.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΑΛΛΑΓΖ ΠΛΑΚΔΣΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 
Καη’ 

απνθ. 
1 40,80 40,80 

2 ΑΛΛΑΓΖ 3 ΟΠΗΘΗΔ ΦΟΤΚΔ 
Καη’ 

απνθ. 
1 124,00 124,00 

3 ΑΛΛΑΓΖ 2 ΔΜΠΡΟΘΗΔ ΦΟΤΚΔ 
Καη’ 

απνθ. 
1 80,00 80,00 

4 ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΣΡΟΦΗΑ 
Καη’ 

απνθ. 
1 60,00 60,00 

5 ΑΛΛΑΓΖ ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΠΗΔΖ ΑΔΡΑ 
Καη’ 

απνθ. 
1 120,00 120,00 

6 ΑΛΛΑΓΖ ΟΠΗΘΗΟ ΠΑΡΜΠΡΗΕ 
Καη’ 

απνθ. 
1 480,00 480,00 

7 ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ 
Καη’ 

απνθ. 
1 48,00 408,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    1.312,80 

 ΦΠΑ 24%    315,07 

 ΤΝΟΛΟ    1.627,87 



 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 2      8.045,98 

ΦΠΑ 24%  1.931,04 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2   9.977,02 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 3 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 
 
Κ.Α. 20.6671.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΝΣΛΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΔΜ. 1 192,80 192,80 

2 ΒΑΛΒΗΓΑ ΡΤΘΜΗΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ  ΣΔΜ. 1 470,00 470,00 

3 ΑΞΟΝΑΚΗΑ ΥΔΗΡΖΣΖΡΗΟΤ ΠΡΔΔ ΣΔΜ. 2 75,00 150,00 

4 ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ ΝΔΡΟΤ ΣΔΜ. 1 124,40 124,40 

5 ΗΜΑΝΣΑ ΜΖΥΑΝΖ ΣΔΜ. 1 22,00 22,00 

6 ΣΔΝΣΧΣΖΡΑ ΗΜΑΝΣΑ ΣΔΜ. 1 71,00 71,00 

7 ΣΡΟΥΑΛΗΔ ΗΜΑΝΣΑ ΣΔΜ. 2 54,00 108,00 

8 ΜΠΑΡΑ ΣΗΜΟΝΗΟΤ ΣΔΜ. 1 128,60 128,60 

9 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ ΣΔΜ. 2 31,00 62,00 

10 ΔΣ ΦΗΛΣΡΑ ΑΝΑΘΤΜΗΑΔΧΝ  ΣΔΜ. 1 47,30 47,30 

11 ΦΤΛΛΟ ΟΤΣΑ ΟΠΗΘΗΟ ΣΔΜ. 1 183,00 183,00 

12 ΣΑΚΑΚΗΑ ΟΤΣΑ ΟΠΗΘΗΟ ΣΔΜ. 4 9,60 38,40 

13 ΠΤΡΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΟΤΣΑ ΣΔΜ. 1 4,00 4,00 

14 ΛΑΣΗΥΑ ΕΤΓΑΡΗΑ ΔΜΠΡΟ-ΠΗΧ ΣΔΜ. 4 7,30 29,20 

15 ΔΣ ΤΜΠΛΔΚΣΖ ΣΔΜ. 1 588,00 588,00 

16 
ΔΣ ΚΟΤΒΑΡΗΣΡΑ ΑΜΑΝ 1

εο
 θαη 

2εο 
ΣΔΜ. 

1 732,00 732,00 

17 
ΔΣ ΚΟΤΒΑΡΗΣΡΑ ΑΜΑΝ 3

εο
 θαη 

4εο 
ΣΔΜ. 

1 546,00 546,00 

18 ΔΣ ΣΗΜΟΤΥΔ-ΛΑΣΗΥΑ ΑΜΑΝ ΣΔΜ. 1 21,00 21,00 

19 ΠΑΜΠΡΗΕ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ  ΣΔΜ. 1 231,00 231,00 

20 ΛΑΣΗΥΟ ΠΑΜΠΡΗΕ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΣΔΜ. 1 22,00 22,00 

21 
ΑΝΣΛΗΑ ΠΔΣΑΛ ΤΜΠΛΔΚΣΖ ΜΔ 
ΓΟΥΔΗΟ 

ΣΔΜ. 
1 292,00 292,00 

22 ΓΧΝΗΑ ΑΔΡΟ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΣΔΜ. 1 4,00 4,00 

23 ΘΑΛΑΜΟ ΑΔΡΟ ΥΔΗΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΔΜ. 1 122,00 122,00 

24 ΔΣ ΣΗΜΟΤΥΔ ΥΔΗΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΔΜ. 1 51,00 51,00 

25 
ΜΟΣΔΡ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ ΓΗΠΛΟ ΑΞΟΝΑ 

IVECO 
ΣΔΜ. 

1 130,00 130,00 

26 ΓΤΑΛΗ ΟΠΗΘΗΟ ΣΤΠΟΤ MAN ΣΔΜ. 1 14,30 14,30 

27 ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ IVECO ΣΔΜ. 2 31,00 62,00 

28 ΦΛΑΑΚΗ ΠΛΑΨΝΟ IVECO ΣΔΜ. 1 31,00 31,00 

29 ΛΑΜΠΔ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠ ΣΔΜ. 5 0,65 3,25 

30 ΦΡΔΟΝ ΣΔΜ. 1 32,30 32,30 



31 ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΚΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΔΜ. 2 5,00 10,00 

32 ΘΔΡΜΟΑΦΑΛΔΗΑ ΑΔΡΟ ΣΔΜ. 1 10,00 10,00 

33 ΒΑΖ ΜΖΥΑΝΖ ΔΜΠΡΟ ΣΔΜ. 2 94,40 188,80 

34 ΒΑΖ ΜΖΥΑΝΖ ΠΗΧ ΣΔΜ. 2 152,60 305,20 

35 ΦΤΓΔΗΟ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ ΣΔΜ. 1 308,00 308,00 

36 ΣΑΜΠΛΟ ΚΟΤΒΟΤΚΛΗΟΤ ΣΔΜ. 1 300,00 300,00 

37 ΔΣ ΣΗΜΟΤΥΔ ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΣΔΜ. 1 35,50 35,50 

38 ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΣΡΟΦΑΛΟΤ ΣΔΜ. 1 71,00 71,00 

39 ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΔΚΚΔΝΣΡΟΦΟΡΟΤ ΣΔΜ. 1 135,50 135,50 

40 ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΜΠΡΗΕΓΗΡΔΚ ΣΔΜ. 1 110,50 110,50 

41 ΒΑΛΒΗΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΑΔΡΟ ΣΔΜ. 1 226,20 226,20 

42 ΣΔΝΣΧΣΖΡΑ ΤΜΑΝΣΑ ΑΝΣΛΗΑ  ΣΔΜ. 1 70,20 70,20 

43 ΗΜΑΝΣΑ ΑΝΣΛΗΑ ΣΔΜ. 1 60,50 60,50 

44 
ΔΣ ΜΠΟΤΚΑΛΑ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΣΔΜ. 
3 20,20 60,60 

45 
ΔΣ ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΚΑΗ  ΔΛΑΣΖΡΗΑ 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ  

ΣΔΜ. 
1 222,60 222,60 

46 ΚΟΛΑΡΟ ΝΔΡΟΤ ΣΔΜ. 1 14,00 14,00 

47 ΚΑΠΑΚΗ ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΣΔΜ. 1 74,20 74,20 

48 ΑΝΣΛΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΓΗΠΛΖ ΣΔΜ. 1 719,40 719,40 

49 ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΑΝΤΦΧΖ ΚΑΓΟΤ ΣΔΜ. 1 298,40 298,40 

50 ΛΑΣΗΥΟ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΟΡΣΑ ΣΔΜ. 5 20.00 100.00 

51 ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΣΔΜ. 1 110.00 110.00 

52 
ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
(ΚΑΜΔΡΑ+ΟΘΟΝΖ) 

ΣΔΜ. 
1 300.00 300.00 

53 ΣΜΖΜΑ ΠΛΑΚΔΣΑ PLC ΣΔΜ. 1 150.00 150.00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    8.543,85 

 ΦΠΑ 24%    2.050,52 

 ΤΝΟΛΟ    10.594,37 

 
Κ.Α. 20.6263.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 
ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΥΔΗΡΖΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΉ 
ΒΑΛΒΗΓΟ ΡΤΘΜΗΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ 

Καη’ 
απνθ. 

1 250,00 250,00 

2 

ΑΛΛΑΓΖ ΓΟΥΔΗΟΤ ΓΗΑΣΟΛΖ-
ΣΔΝΣΧΣΖΡΑ-ΗΜΑΝΣΟ-ΣΡΟΥΑΛΗΔ-
ΜΠΑΡΑ ΣΗΜΟΝΗΟΤΑΚΡΟΜΠΑΡΧΝ 
ΚΑΗ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΣΖ 

Καη’ 
απνθ. 

1 200,00 200,00 

3 
ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΠΗΘΗΑ 
ΟΤΣΑ ΚΑΗ ΕΤΓΑΡΗΧΝ ΔΜΠΡΟ -
ΠΗΧ 

Καη’ 
απνθ. 1 300,00 300,00 

4 
ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΜΑΝ 
ΑΛΛΑΓΖ ΤΜΠΛΔΚΣΖ 

Καη’ 
απνθ. 

1 800,00 800,00 

5 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΜΑΚΑ-ΜΑΓΟΤΛΑ ΜΑΚΑ-
ΚΗΑΣΡΟ-ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΧΝ ΓΗΑ 
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΜΠΡΗΕ 

Καη’ 
απνθ. 

1 100,00 100,00 

6 ΑΛΛΑΓΖ ΠΑΜΠΡΗΕ ΚΑΗ ΚΟΛΛΑ 
Καη’ 

απνθ. 
1 140,00 140,00 

7 
ΑΛΛΑΓΖ ΘΑΛΑΜΟΤ ΥΔΗΡΖΣΖΡΗΟΤ 
ΜΑΥΑΗΡΗΟΤ 

Καη’ 
απνθ. 

1 60,00 60,00 



8 
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΡΡΟΖ ΥΔΗΡΖΣΖΡΗΟΤ 
ΚΟΤΒΑ 

Καη’ 
απνθ. 

1 30,00 30,00 

9 

ΞΤΛΧΜΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΟΜΠΡΔΔΡ 
ΚΛΗΜΑ-ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΑΜΠΛΟ ΓΗΑ 
ΑΛΛΑΓΖ ΜΟΣΔΡ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ-
ΑΝΟΗΓΜΑ ΠΟΡΣΑ-ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ-
ΔΛΔΓΥΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΠΑΡΑΘΤΡΑ-
ΦΧΣΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΖ ΦΡΔΧΝ 

Καη’ 
απνθ. 

1 300,00 300,00 

10 
ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 
ΜΠΟΤΚΑΛΑ 

Καη’ 
απνθ. 

1 150,00 150,00 

11 
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΡΡΟΖ ΛΑΓΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΛΑΒΖ 
ΥΔΗΡΖΣΖΡΗΟΤ 

Καη’ 
απνθ. 1 50,00 50,00 

12 
ΑΛΛΑΓΖ ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 
ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 

Καη’ 
απνθ. 

1 100,00 100,00 

13 ΑΛΛΑΓΖ ΒΑΛΒΗΓΟ ΑΔΡΟ 
Καη’ 

απνθ. 
1 60,00 60,00 

14 
ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 3 
ΜΠΟΤΚΑΛΔ 

Καη’ 
απνθ. 

1 150,00 150,00 

15 
ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 

Καη’ 
απνθ. 

1 50,00 50,00 

16 
ΑΛΛΑΓΖ  3 ΜΑΡΚΟΤΣΗΑ ΚΑΗ 
ΣΔΝΣΧΣΖΡΑ ΗΜΑΝΣΑ 

Καη’ 
απνθ. 

1 100,00 100,00 

17 ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 
Καη’ 

απνθ. 
1 350,00 350,00 

18 
ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ-
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΑΝΣΛΗΑ 

Καη’ 
απνθ. 

1 70,00 70,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    3.260,00 

 ΦΠΑ 24%    782,40 

 ΤΝΟΛΟ    4.042,40 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 3      11.803,85 

ΦΠΑ 24%  2.832,92 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3   14.636,77 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
 
Κ.Α. 25.6671.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΣΑΚΑΚΗΑ ΦΡΔΝΧΝ ΔΣ ΣΔΜ 6 30,00 180,00 

2 ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΔΜ 5 20,00 100,00 

3 ΔΣ ΦΛΑΝΣΕΔ ΣΔΜ 2 50,00 100,00 

4 ΖΜΗΑΞΟΝΗΑ ΣΔΜ 4 65,00 260,00 

5 ΣΗΜΟΤΥΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΔΜ 10 10,00 100,00 

6 ΜΠΗΛΗΑΓΟΡΟΗ ΣΔΜ 6 40,00 240,00 

7 ΔΜΒΟΛΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΔΜ 1 32,00 32,00 

8 ΚΤΛΗΝΓΡΑΚΗΑ ΦΡΔΝΧΝ ΣΔΜ 6 22,00 132,00 

9 ΔΣ ΓΗΚΟΠΛΑΚΔ ΣΔΜ 4 75,00 300,00 

10 ΔΣ ΔΛΑΣΖΡΗΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΔΜ 1 75,00 75,00 

11 ΔΣ ΚΟΤΕΗΝΔΣΑ ΣΔΜ 1 80,00 80,00 

12 ΒΑΛΒΗΓΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΔΜ 4 50,00 200,00 

13 ΑΚΡΟΦΤΗΑ – ΜΠΔΚ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΣΔΜ 4 120,00 480,00 

14 ΖΜΗΜΠΑΡΟ ΣΔΜ 4 50,00 200,00 

15 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΣΔΜ 4 25,00 100,00 

16 ΑΝΣΛΗΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΣΔΜ 1 80,00 80,00 

17 ΦΗΛΣΡΟ ΒΔΝΕΗΝΖ ΣΔΜ 2 10,00 20,00 

18 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΔΜ 4 10,00 40,00 

19 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ ΣΔΜ 6 10,00 60,00 

20 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ ΣΔΜ 6 12,00 72,00 

21 ΜΠΟΤΕΗ ΣΔΜ 2 5,00 10,00 

22 ΓΑΓΚΑΝΔ ΦΡΔΝΧΝ ΣΔΜ 2 90,00 180,00 

23 ΣΑΤΡΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ ΣΔΜ 4 12,00 48,00 

24 ΗΝΔΜΠΛΟΚ ΣΔΜ 6 25,00 150,00 

25 ΔΣ ΝΣΗΕΑ ΤΜΠΛΔΚΣΖ ΣΔΜ 4 60,00 240,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    3.379,00 

 ΦΠΑ 24%    810,96 

 ΤΝΟΛΟ    4.189,96 

 
Κ.Α. 25.6263.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο 20 30,00 600,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    600,00 

 ΦΠΑ 24%    144,00 

 ΤΝΟΛΟ    744,00 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 4      3.979,00 



ΦΠΑ 24%  954,96 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4   4.933,96 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 
Κ.Α. 30.6671.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΦΤΟΤΝΔ ΦΡΔΝΧΝ ΣΔΜ 3 100,00 300,00 

2 ΣΗΜΟΤΥΔ ΣΔΜ 2 10,00 20,00 

3 ΔΣ ΣΑΚΑΚΗΑ TEM 3 70,00 210,00 

4 ΔΣ ΦΔΡΜΟΤΗΣ  ΣΔΜ 3 60,00 180,00 

5 ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ TEM 2 70,00 140,00 

6 ΒΑΚΣΡΑ ΜΠΟΤΚΑΛΑ  ΣΔΜ 2 290,00 580,00 

7 ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΠΟΤΚΑΛΑ TEM 2 50,00 100,00 

8 ΗΝΔΜΠΛΟΚ ΕΑΜΦΟΡ ΣΔΜ 4 30,00 120,00 

9 ΗΝΔΜΠΛΟΚ ΟΤΣΑ ΣΔΜ 4 11,00 44,00 

10 ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ TEM 4 60,00 240,00 

11 ΠΤΡΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ TEM 5 15,00 75,00 

12 ΗΜΑΝΣΑ TEM 2 50,00 100,00 

13 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ ΣΔΜ 4 12,00 48,00 

14 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ TEM 4 15,00 60,00 

15 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ ΣΔΜ 4 40,00 160,00 

16 ΦΗΛΣΡΟ ΝΔΡΟΠΑΓΗΓΑ ΣΔΜ 4 35,00 140,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    2.517,00 

 ΦΠΑ 24%    604,08 

 ΤΝΟΛΟ    3.121,08 

 
Κ.Α. 30.6263.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο. 20 30,00 600,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    600,00 

 ΦΠΑ 24%    144,00 

 ΤΝΟΛΟ    744,00 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 5      3.117,00 

ΦΠΑ 24%  748,08 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 5   3.865,08 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
 
 
 



Κ.Α. 35.6671.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΣΔΜ. 1 25,00 25,00 

2 ΓΡΑΝΑΕΗ ΜΗΕΑ ΣΔΜ. 1 27,00 27,00 

3 ΓΑΚΣΤΛΗΓΗΑ ΣΔΜ. 2 5,00 10,00 

4 ΚΑΡΒΟΤΝΑΚΗΑ (ΔΣ) ΣΔΜ. 1 10,00 10,00 

5 ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ ΣΔΜ. 1 15,00 15,00 

6 ΑΜΑΝ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟΤ ΣΔΜ 1 1.000,00 1.000,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    1.087,00 

 ΦΠΑ 24%    260,88 

 ΤΝΟΛΟ    1.347,88 

 
Κ.Α. 35.6263.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο. 20 30,00 600,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    600,00 

 ΦΠΑ 24%    144,00 

 ΤΝΟΛΟ 35.6263.001    744,00 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 6      1.687,00 

ΦΠΑ 24%  404,88 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 6   2.091,88 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ 
 
Κ.Α. 20.6672.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΒΟΤΡΣΑ ΣΔΜ 1 420,00 420,00 

2 ΠΛΔΤΡΗΚΖ ΒΟΤΡΣΑ ΣΔΜ 3 180,00 540,00 

3 ΑΝΣΛΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΔΜ 1 200,00 200,00 

4 ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΣΔΜ 1 50,00 50,00 

5 ΒΑΚΣΡΟ ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΣΔΜ 1 290,00 290,00 

6 ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΔΜ 2 60,00 120,00 

7 ΠΤΡΟΗ ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΔΜ 8 15,00 120,00 

8 ΣΑΤΡΟΗ ΣΔΜ 2 35,00 70,00 

9 ΣΑΚΑΚΗΑ ΔΣ ΣΔΜ 2 70,00 140,00 

10 ΔΣ ΦΔΡΜΟΤΗΣ ΣΔΜ 2 60,00 120,00 

11 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ ΣΔΜ 5 12,00 60,00 

12 ΦΗΛΣΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΔΜ 4 15,00 60,00 

13 ΦΗΛΣΡΑ ΑΔΡΟ ΣΔΜ 4 40,00 160,00 

14 ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΣΡΟΥΟΤ ΣΔΜ 2 30,00 60,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    2.410,00 

 ΦΠΑ 24%    578,40 

 ΤΝΟΛΟ    2.988,40 

 
Κ.Α. 20.6264.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο 18 30,00 540,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    540,00 

 ΦΠΑ 24%    129,60 

 ΤΝΟΛΟ    669,60 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 7      2.950,00 

ΦΠΑ 24%  708,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 7   3.658,00 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 8 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
 
Κ.Α. 25.6672.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΔΜ 2 30,00 60,00 

2 
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ 
(ΣΑΤΡΟΗ) 

ΣΔΜ 2 
35,00 

70,00 

3 ΝΤΥΗΑ ΚΟΤΒΑ ΔΚΚΑΦΖ ΣΔΜ 5 22,00 110,00 

4 ΠΤΡΟΗ ΝΤΥΗΧΝ ΣΔΜ 10 2,50 25,00 

5 ΛΑΜΔ ΘΧΡΑΚΗΖ ΣΔΜ 1 120,00 120,00 

6 ΒΑΚΣΡΑ ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΣΔΜ 2 100,00 100,00 

7 ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΣΔΜ 2 35,00 70,00 

8 ΚΤΛΗΝΓΡΑΚΗΑ ΦΡΔΝΧΝ ΣΔΜ 2 35,00 70,00 

9 ΦΡΔΝΑ ΣΔΜ 1 220,00 220,00 

10 
ΠΤΡΟΗ-ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ ΜΠΡΟΣΗΝΟΤ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΣΔΜ 1 
120,00 

120,00 

11 ΣΑΤΡΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΔΜ 1 45,00 45,00 

12 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΔΜ 3 15,00 45,00 

13 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ  ΣΔΜ 3 12,00 36,00 

14 ΦΗΛΣΡΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΣΔΜ 3 40,00 120,00 

15 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ ΣΔΜ 3 40,00 120,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    1.331,00 

 ΦΠΑ 24%    319,44 

 ΤΝΟΛΟ    1.650,44 

 
Κ.Α. 25.6264.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

ώξεο. 15 30,00 450,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    450,00 

 ΦΠΑ 24%    108,00 

 ΤΝΟΛΟ    558,00 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 8      
1.781,00 

ΦΠΑ 24%  
427,44 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 8   
2.208,44 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 9 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 
Κ.Α. 30.6672.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 



Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΔΜ  4 30,00 120,00 

2 
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ 
(ΣΑΤΡΟΗ) 

ΣΔΜ  2 35,00 70,00 

3 ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ TEM 1 230,00 230,00 

4 ΣΗΜΟΤΥΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΔΜ 7 12,00 84,00 

5 ΛΑΜΔ ΜΑΥΑΗΡΗΧΝ TEM 5 45,00 225,00 

6 ΝΤΥΗΑ ΚΟΤΒΑ ΔΚΚΑΦΖ ΣΔΜ 10 22,00 220,00 

7 ΠΤΡΟΗ ΝΖΥΗΧΝ  ΣΔΜ 10 2,50 25,00 

8 ΒΑΚΣΡΑ ΜΠΟΤΚΑΛΑ TEM 2 100,00 200,00 

9 ΔΣ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΠΟΤΚΑΛΑ ΣΔΜ 2 35,00 70,00 

10 ΚΤΛΗΝΓΡΑΚΗΑ ΦΡΔΝΧΝ ΣΔΜ  4 35,00 140,00 

11 ΦΡΔΝΑ ΣΔΜ  2 220,00 440,00 

12 ΑΝΣΛΗΑ ΦΡΔΝΧΝ TEM 1 180,00 180,00 

13 
ΠΤΡΟΗ ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ ΜΠΡΟΣΗΝΟΤ 
ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 

ΣΔΜ 4 
120,00 

480,00 

14 ΣΑΤΡΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ TEM 2 45,00 90,00 

15 ΝΣΗΕΑ ΤΜΠΛΔΚΣΖ ΣΔΜ 2 38,00 76,00 

16 ΦΗΛΣΡΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΔΜ 2 15,00 30,00 

17 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ TEM 2 12,00 24,00 

18 ΦΗΛΣΡΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ ΣΔΜ 2 40,00 80,00 

19 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ TEM 2 40,00 80,00 

20 ΦΗΛΣΡΟ ΝΔΡΟΠΑΓΗΓΑ ΣΔΜ 3 35,00 105,00 

21 ΜΑΝΔ ΝΤΥΗΧΝ ΚΟΤΒΑ ΣΔΜ 2 120,00 240,00 

22 ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΛΑΜΑ ΚΟΤΒΑ TEM 1 65,00 65,00 

23 ΖΜΗΜΠΑΡΟ ΣΔΜ 2 50,00 100,00 

24 ΦΛΑΝΣΕΑ ΚΔΦΑΛΖ ΣΔΜ 1 55,00 55,00 

25 ΑΝΣΛΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΔΜ 1 100,00 100,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    3.499,00 

 ΦΠΑ 24%    839,76 

 ΤΝΟΛΟ    4.338,76 

 
 
Κ.Α. 30.6264.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο 20 30,00 600,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    600,00 

 ΦΠΑ 24%    144,00 

 ΤΝΟΛΟ    744,00 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 9      4.099,00 

ΦΠΑ 24%  983,76 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 9   5.082,76 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 10 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
Κ.Α. 35.6672.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΞΟΝΑ ΚΑΡΓΑΝΗΚΟ 40ΖΡ L 1000 TEM 1 95,00 95,00 

2 
ΒΑΖ ΜΑΥΑΗΡΗΧΝ ΣΡΑΚΣΔΡ  
ΓΖΠΔΓΟΤ MT 6127 ZL VIKING 

ΣΔΜ 1 88,71 88,71 

3 ΒΟΛΑΝ 11224001217 ΣΔΜ 2 48,78 97,56 

4 
ΒΟΛΑΝ ΜΖΥΑΝΖ ΓΚΑΕΟΝ ΣΤΠΟΤ 
VIKING 

ΣΔΜ 3 48,39 145,17 

5 ΗΜΑΝΣΑ ΣΡΑΚΣΔΡ FIAT ΣΔΜ 1 48,87 48,87 

6 
ΗΜΑΝΣΔ ΣΡΑΚΣΔΡ ΚΗΝΖΖ 
ΜΑΥΑΗΡΗΧΝ 

ΣΔΜ 2 62,90 125,80 

7 ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΣΡΑΚΣΔΡ (ΔΣ)  5cmX25cm ΣΔΜ 2 108,87 217,74 

8 ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΣΡΑΚΣΔΡ 61707020125 ΣΔΜ 1 101,62 101,62 

9 ΡΑΚΟΡ 1/2 - 1/2 ΣΔΜ 1 2,42 2,42 

10 ΡΑΝΣΑΡ ΑΡΟΣΡΟΤ D 11 118 TEM 1 21,00 21,00 

11 ΡΟΤΛΔΜΑΝ 6001 ΣΔΜ 6 5,60 33,60 

12 ΡΟΤΛΔΜΑΝ 6202 TEM 5 7,50 37,50 

13 ΡΟΤΛΔΜΑΝ 6205,2 RSR ΣΔΜ 6 10,50 63,00 

14 ΦΗΚΣΖΡΔ 35-50 ΣΔΜ 4 0,40 1,60 

15 ΧΛΖΝΑ Φ10 ΣΔΜ 1 1,61 1,61 

16 ΦΗΛΣΡΟ ΛΑΓΗΟΤ RD3003 ΣΔΜ 1 11,29 11,29 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    1.092,49 

 ΦΠΑ 24%    262,20 

 ΤΝΟΛΟ    1.354,69 

 
Κ.Α. 35.6264.001: ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  

 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο 3 30,00 90,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ    90,00 

 ΦΠΑ 24%    21,60 

 ΤΝΟΛΟ    111,60 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 10      1.182,49 

ΦΠΑ 24%  283,80 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 10   1.466,29 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 11 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΧΝ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
Κ.Α. 35.6672.001 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ  
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
ΑΛΤΗΓΑ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ 
36520000066 ΣΔΜ 3 16,26 48,78 

2 ΑΝΣΛΗΑ ΒΔΝΕΗΝΖ 11281200607 ΣΔΜ 2 16,26 32,52 

3 
ΑΞΟΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 
41287107104 ΣΔΜ 1 58,53 58,53 

4 
ΑΞΟΝΑ ΚΗΝΖΖ  
ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 41287107104 ΣΔΜ 1 52,84 52,84 

5 
ΑΞΟΝΑ ΚΗΝΖΖ  
ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 41377107108 ΣΔΜ 1 50,40 50,40 

6 
ΑΞΟΝΑ ΚΗΝΖΖ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 
41477113201 ΣΔΜ 1 36,58 36,58 

7 ΑΠΟΤΜΠΗΔΣΖ 112802209400 ΣΔΜ 1 19,51 19,51 

8 ΑΤΛΑΚΗ 40037138301 ΣΔΜ 1 6,50 6,50 

9 
ΒΑΖ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ  
40057102100 ΣΔΜ 1 21,95 21,95 

10 ΒΑΖ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ  11221200102 ΣΔΜ 1 28,45 28,45 

11 ΒΑΖ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 11391402502 ΣΔΜ 1 14,20 14,20 

12 ΒΑΖ ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 11391402502 ΣΔΜ 1 19,51 19,51 

13 ΒΑΖ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 63751407290 ΣΔΜ 1 13,82 13,82 

14 ΒΑΖ ΜΑΥΑΗΡΗΧΝ 44046803055 ΣΔΜ 1 101,62 101,62 

15 ΒΑΖ ΜΑΥΑΗΡΗΧΝ 61707026910 ΣΔΜ 2 28,45 56,90 

16 ΒΗΓΑ ΜΑΥΑΗΡΗΧΝ 41167131600 ΣΔΜ 1 3,25 3,25 

17 ΓΡΑΝΑΕΗ ΓΧΝΗΑΚΖ 41286407301 ΣΔΜ 1 32,52 32,52 

18 ΓΡΑΝΑΕΗ ΓΧΝΗΑΚΖ 41286407301 ΣΔΜ 1 56,94 56,94 

19 ΓΡΑΝΑΕΗ ΚΑΜΠΑΝΑ 41281602400 ΣΔΜ 1 9,75 9,75 

20 ΓΡΑΝΑΕΗΑ ΓΗΑΦΟΡΗΚΟΤ 61706400130 ΣΔΜ 1 195,12 195,12 

21 ΓΧΝΗΑΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ 41286400100 ΣΔΜ 1 178,86 178,86 

22 ΓΧΝΗΑΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ 41286400125 ΣΔΜ 1 117,80 117,80 

23 ΓΧΝΗΑΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ 4128640730 ΣΔΜ 1 52,84 52,84 

24 ΓΧΝΗΑΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ 41476400104 ΣΔΜ 1 117,88 117,88 

25 ΔΛΑΣΖΡΗΑ 0009971601 ΣΔΜ 8 1,62 12,96 

26 ΕΧΝΖ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ ΣΔΜ 4 36,29 145,16 

27 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΑΚΔΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
41284001406 ΣΔΜ 1 77,23 77,23 

28 ΗΜΑΝΣΑ 61707042115 ΣΔΜ 1 89,43 89,43 

29 ΗΜΑΝΣΑ 6170764095 ΣΔΜ 1 55,28 55,28 

30 
ΗΜΑΝΣΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 
41197109001 ΣΔΜ 1 28,45 28,45 

31 ΗΜΑΝΣΑ ΔΞΑΓΧΝΟ ΣΔΜ 1 52,42 104,84 

32 ΚΑΓΔΝΑ  36160000061 ΣΔΜ 1 14,63 14,63 

33 ΚΑΠΑΚΗ ΚΔΦΑΛΖ 40037139705 ΣΔΜ 2 6,50 13,00 

34 ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 11221200621 ΣΔΜ 1 89,43 89,43 



Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

35 ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 11241200609 ΣΔΜ 1 109,75 109,75 

36 ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 11391402500 ΣΔΜ 1 14,63 14,63 

37 ΚΑΡΜΠΤΡΑΣΔΡ 41341200652 ΣΔΜ 1 85,36 85,36 

38 
ΚΔΦΑΛΖ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 
40057102100 ΣΔΜ 5 22,76 113,80 

39 ΚΟΡΓΟΝΗΑ 41280801801 ΣΔΜ 1 19,51 19,51 

40 ΚΟΡΓΟΝΗΔΡΑ 41280801801 ΣΔΜ 1 38,21 38,21 

41 ΚΟΡΓΟΝΗΔΡΑ 41280801801 ΣΔΜ 1 36,58 36,58 

42 
ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑ  ΚΔΦΑΛΖ 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 4006710211 ΣΔΜ 30 13,82 414,60 

43 ΛΑΜΑ 50 CM 30030009221 ΣΔΜ 1 65,04 65,04 

44 ΛΑΣΗΥΟ  2 ΗΝΣΕΔ ΜΔΣΡΑ  15 3,65 54,75 

45 ΛΗΜΔ 56057725506 ΣΔΜ 3 1,62 4,86 

46 ΜΑΚΑ 00008840198 ΣΔΜ 7 8,13 56,91 

47 ΜΑΚΑ 40057102100 ΣΔΜ 3 8,13 24,39 

48 ΜΑΥΑΗΡΗ & ΒΑΖ  62277100220 ΣΔΜ 1 48,78 48,78 

49 ΜΑΥΑΗΡΗ & ΒΗΓΔ 62277103106 ΣΔΜ 10 2,03 20,30 

50 ΜΑΥΑΗΡΗ 617070201 ΣΔΜ 1 52,84 52,84 

51 ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΓΚΑΕΟΝ ΣΔΜ 1 36,58 36,58 

52 
ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΟΦΑΛΗΓΟΤ 
70cm ΣΔΜ 2 60,48 120,96 

53 
ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΑΛΤΟΠΡΗΟΝΟΤ 
42291214700 ΣΔΜ 2 14,63 29,26 

54 ΜΗΗΝΔΕΑ 00009302219 ΣΔΜ 7 4,06 28,42 

55 ΜΗΗΝΔΕΑ ΠΑΚΔΣΟ 00009302520 ΣΔΜ 12 13,41 160,92 

56 ΜΗΗΝΔΕΑ ΡΟΛΟ 00009303305 ΣΔΜ 51 25,00 1.275,00 

57 ΜΠΟΤΕΗ 00004007011 ΣΔΜ 6 4,06 24,36 

58 ΜΠΟΤΕΟΚΑΛΧΓΗΟ 41284051000 ΣΔΜ 4 20,32 81,28 

59 ΝΣΗΕΑ 41287113200 ΣΔΜ 1 21,95 21,95 

60 ΠΔΗΡΟ 4128448 ΣΔΜ 5 1,58 7,90 

61 
ΠΗΣΟΝΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ 
41280302002 ΣΔΜ 1 56,91 56,91 

62 ΔΣ ΓΧΝΗΑΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ  ΣΔΜ 1 36,58 36,58 

63 ΥΟΗΝΗ 005253320 ΣΔΜ 1 1,15 1,15 

64 ΧΛΖΝΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΣΗΚΟΤ ΣΔΜ 1 56,88 56,88 

65 ΦΗΛΣΡΟ ΑΔΡΟ 41281410310 ΣΔΜ 10 8,12 81,20 

66 ΦΟΤΚΑ ΒΔΝΕΗΝΖ 0003506201 ΣΔΜ 5 13,00 65,00 

67 ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 4128080201 ΣΔΜ 1 50,40 50,40 

68 ΥΔΗΡΟΜΗΕΑ 41471904006 ΣΔΜ 1 39,00 39,00 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ    5.291,54 

 ΦΠΑ 24%    1.269,97 

 ΤΝΟΛΟ    6.561,51 

 
 
 



ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 11      5.291,54 

ΦΠΑ 24%  1.269,97 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 11   6.561,51 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 12 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΛΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΟΛΧΝ 
ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
 

Α/Α ΟΥΗΜΑ/ ΚΧΓΙΚΟ ΔΛΑΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α. 10.6671.001 

1 ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ 185/65/14 TEM 2 70,00 140,00 

2 ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ 225/70/15 ΣΔΜ 4 95,00 380,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΛΑΣΙΚΧΝ 520,00 

ΦΠΑ 24% 124,80 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 10.6671.001 644,80 

Κ.Α. 20.6671.001 

1 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ  285/70/19,5 TEM 9 290,00 2.610,00 

2 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/70/22,5 TEM 2 380,00 760,00 

3 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 385/65/22,5 TEM 4 380,00 1.520,00 

4 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80/22,5 TEM 4 440,00 1.760,00 

5 ΑΝΤΦΧΣΗΚΟ 205/16 TEM 6 100,00 600,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 7.250,00 

ΦΠΑ 24% 1.740,00 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6671.001 8.990,00 

Κ.Α. 25.6671.001 

1 ΔΛΑΣΗΚΑ  235/70/16 TEM 4 100,00 400,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 400,00 

ΦΠΑ 24% 96,00 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6671.001 496,00 

Κ.Α. 20.6263.001 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ-
ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ-ΕΤΓΟΣΑΘΜΗΖ 
ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

ΧΡΔ 20,00 30,00 600,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 600,00 

ΦΠΑ 24% 144,00 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α.20.6263.001 744,00 

10.6263.001 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

ΧΡΔ 3 30,00 90,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 90,00 

ΦΠΑ 24% 21,60 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 10.6263.001 111,60 

35.6263.001 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

ΧΡΔ 3 30,00 90,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 90,00 

ΦΠΑ 24% 21,60 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 35.6263.001 111,60 



25.6263.001 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

ΧΡΔ 3 30,00 90,00 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 90,00 

ΦΠΑ 24% 21,60 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6263.001 111,60 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 12 9.040,00 

ΦΠΑ 24% 2.169,60 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 12 11.209,60 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 13 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ 
ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
 

Κ.Α. 10.6671.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

 ΡΔΛΔ ΦΛΑ ΣΔΜ. 1 10,00 10,00 

 
ΜΟΣΔΡ ΠΗΧ ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΑ 
ΚΑΗ ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΑ 

ΣΔΜ 1 67,00 67,00 

 ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΖ ΣΔΜ 1 75,00 75,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 152,00 

ΦΠΑ 24% 36,48 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 10.6671.001 188,48 

Κ.Α. 10.6263.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ θαη΄απνθ 1 55,00 55,00 

 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

θαη΄απνθ 1 15,00 15,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 70,00 

ΦΠΑ 24% 16,80 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 10.6263.001 86,80 

Κ.Α. 20.6671.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΠΟΤΣΟΝ 24V  ΣΔΜ 1 35,00 35,00 

2 ΜΠΟΤΣΟΝ 24V (ΔΝΗΥΤΣΗΚΟ) ΣΔΜ 1 65,00 65,00 

3 ΜΠΑΣΑΡΗΑ 225Ah ΣΔΜ 2 270,00 540,00 

4 ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΜΠΑΣΑΡΗΑ 60Ah ΣΔΜ 1 85,00 85,00 

5 ΑΚΡΟΓΔΚΣΔ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΗ ΣΔΜ 2 5,00 10,00 

6 ΠΡΔΗ ΠΟΛΧΝ ΣΔΜ 1 8,00 8,00 

7 ΤΑΛΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΔ ΣΔΜ 2 15,00 30,00 

8 ΑΚΡΟΓΔΚΣΔ  ΣΔΜ 2 4,00 8,00 

9 ΛΑΜΠΔ Ζ7 24V 48728 ΣΔΜ 2 8,00 16,00 



10 ΛΑΜΠΔ  24V 5W ΣΔΜ 4 2,00 8,00 

11 ΛΑΜΠΔ ΚΑΡΤΓΑΚΗΑ 24V 21W  ΣΔΜ 7 1,00 7,00 

12 ΛΑΜΠΔ  24V 21W ΣΔΜ 10 1,50 15,00 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

12 ΛΑΜΠΔ ΚΑΡΤΓΑΚΗΑ 24V 5W  ΣΔΜ 17 1,00 17,00 

1 ΠΛΑΣΗΚΑ ΦΛΑ ΠΗΧ ΣΔΜ 2 15,00 30,00 

 ΦΑΡΟ 400/24.05 ΣΔΜ 2 45,00 90,00 

17 ΜΠΑΣΑΡΗΑ 1250ΑΔ 190ΑΖ  ΣΔΜ 2 185,00 350,00 

18 ΜΠΑΣΑΡΗΑ  100Αh ΣΔΜ 1 130,00 130,00 

 ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ 15Α ΣΔΜ 1 50,00 50,00 

 ΜΠΑΣΑΡΗΑ 135Ah ΣΔΜ 2 185,00 370,00 

 ΓΔΦΤΡΑ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΣΔΜ 1 13,00 13,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 1.877,00 

ΦΠΑ 24% 450,48 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6671.001 2.327,48 

Κ.Α. 20.6263.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ θαη΄απνθ 1 60,00 60,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 60,00 

ΦΠΑ 24% 14,40 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6263.001 74,40 

Κ.Α. 25.6671.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΠΑΣΑΡΗΑ 55Αh ΣΔΜ 1 80,00 80,00 

2 ΑΚΡΟΓΔΚΣΔ ΜΠΑΣΑΡΗΑ  ΣΔΜ 2 3,00 6,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 86,00 

ΦΠΑ 24% 20,64 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6671.001 106,64 

Κ.Α. 35.6264.001 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΕΑ ΚΑΗ 
ΦΟΡΣΗΔΧΝ 

θαη΄απνθ 1 
55,00 

55,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 55,00 

ΦΠΑ 24% 13,20 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 35.6264.001 68,20 

 

Κ.Α. 20.6263.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΕΑ θαη΄απνθ 1 45,00 45,00 

2 
ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ ΜΖΥΑΝΖ 
ΠΡΔΑ  

θαη΄απνθ 1 90,00 90,00 

3 ΣΔΥΝΗΚΑ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ θαη΄απνθ 1 40,00 40,00 



ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 175,00 

ΦΠΑ 24% 42,00 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6263.001 217,00 

 

 

Κ.Α. 30.6263.001 

2 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΚΑΛΧΓΗΧΔΧΝ ΜΗΕΑ θαη΄απνθ 

1 40,00 40,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 40,00 

ΦΠΑ 24% 9,60 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6263.001 49,60 

Κ.Α. 20.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΤΝΑΜΧ ΣΔΜ. 1 28,00 28,00 

2 ΠΤΝΗΑ ΓΤΝΑΜΧ ΣΔΜ. 1 45,00 45,00 

3 ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ ΣΔΜ. 1 30,00 30,00 

4 ΡΔΛΔ 4
σλ

 ΔΠΑΦΧΝ ΣΔΜ. 3 8,00 24,00 

5 ΚΑΛΧΓΗΟ ΔΠΣΑΠΟΛΗΚΟ (1κ.) ΣΔΜ 6 2,50 15,00 

6 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΛΑΜΠΑΚΗ ΚΑΗ ΛΑΜΠΑ ΣΔΜ 3 24,00 24,00 

7 ΔΠΑΦΔ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΜΗΕΑ ΣΔΜ 1 35,00 35,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 201,00 

ΦΠΑ 24% 48,24 

ΤΝΟΛΟ  Κ.Α. 20.6672.001 249,24 

Κ.Α. 20.6264.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΛΧΓΗΧΝ θαη΄απνθ 1 45,00 45,00 

2 
ΔΡΓΑΗΔ ΒΑΥΤΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΤ 
θαη΄απνθ 1 180,00 180,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 225,00 

ΦΠΑ 24% 54,00 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6264.001 279,00 

Κ.Α. 25.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΤΝΑΜΧ ΣΔΜ. 1 40,00 40,00 

2 ΜΗΕΑ ΣΔΜ. 1 40,00 40,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 80,00 

ΦΠΑ 24% 9,60 

ΤΝΟΛΟ  Κ.Α. 25.6672.001 89,60 

Κ.Α. 25.6264.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΕΑ θαη΄απνθ 1 15,00 15,00 



ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 15,00 

ΦΠΑ 24% 3,60 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6264.001 18,60 

 

Κ.Α. 35.6671.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟΤ+ΜΟΣΔΡ ΣΔΜ 1 90.00 90.00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 90,00 

ΦΠΑ 24% 21,60 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6671.001 111,60 

Κ.Α. 30.6264.001 

1 ΣΔΥΝΗΚΑ ΒΡΑΥΤΚΤΚΛΧΜΑΣΟ θαη΄απνθ 1 60,00 60,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 60,00 

ΦΠΑ 24% 14,40 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6264.001 74,40 

Κ.Α. 30.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ 

1 ΦΑΝΟΗ ΣΔΜ. 2 50,00 100,00 

2 ΛΑΜΠΔ ΠΟΓΗΑ  ΣΔΜ. 2 7,00 14,00 

3 ΛΑΜΠΔ ΑΠΛΔ ΣΔΜ. 4 4,00 16,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 130,00 

ΦΠΑ 24% 31,20 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6672.001 161,20 

 



 

Κ.Α. 30.6264.001 

1 
ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣΧΝ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 

θαη΄απνθ 1 60,00 60,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 60,00 

ΦΠΑ 24% 14,40 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6264.001 74,40 

Κ.Α. 35.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΠΑΣΑΡΗΑ  ΣΔΜ 1 80,00 80,00 

2 ΑΚΡΟΓΔΚΣΔ ΣΔΜ 2 4,00 8,00 

3 ΜΗΕΑ ΣΔΜ 1 140,00 140,00 

4 ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΜΠΟΤΣΟΝ ΣΔΜ 1 20,00 20,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 248,00 

ΦΠΑ 24% 59,52 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 35.6672.001 307,52 

Κ.Α. 35.6264.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΕΑ θαη΄απνθ 1 30,00 30,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 30,00 

ΦΠΑ 24% 7,20 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 35.6264.001 37,20 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 13 3.654,00 

ΦΠΑ 24% 876,96 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 13 4.530,96 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΜΑΓΑ 14 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΧΛΗΝΧΝ ΤΦΗΛΗ 
ΠΙΔΗ-ΑΚΡΑ ΧΛΗΝΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 
 

Κ.Α. 25.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΑΚΡΑ  ΣΔΜ. 2 10,00 20,00 

2 ΜΑΡΚΟΤΣΗ 3/4 R2 2m ΣΔΜ 2 25,00 50,00 

3 ΜΑΡΚΟΤΣΗ 3/8 R2 1m ΣΔΜ 2 25,00 50,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 120,00 

ΦΠΑ 24% 28,80 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6672.001 148,80 

Κ.Α. 25.6264.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο 2 30,00 60,00 



ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 60,00 

ΦΠΑ 24% 14,40 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6264.001 74,40 

Κ.Α. 30.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΑΡΚΟΤΣΗ 1/2" R2 1m ΣΔΜ 5 25,00 125,00 

2 ΑΚΡΑ ΣΔΜ 2 10,00 20,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 145,00 

ΦΠΑ 24% 34,80 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 30.6672.001 179,80 

Κ.Α. 20.6671.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΑΡΚΟΤΣΗΑ 3/4 ΣΔΜ. 25 25,00 625,00 

2 ΑΚΡΑ ΣΔΜ. 12 10,00 120,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 745,00 

ΦΠΑ 24% 178,80 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6671.001 923,80 

Κ.Α. 20.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΑΡΚΟΤΣΗΑ 3/4 ΣΔΜ 4 25,00 100,00 

2 ΑΚΡΑ ΣΔΜ 2 10,00 20,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 120,00 

ΦΠΑ 24% 28,80 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 25.6672.001 148,80 

Κ.Α. 20.6264.001 

1 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΣ/ΚΧΝ ώξεο 1 30,00 30,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ 30,00 

ΦΠΑ 24% 7,20 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 20.6264.001 
37,20 

Κ.Α. 35.6672.001 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 ΜΑΡΚΟΤΣΗΑ 1/4 ΣΔΜ 4 13,00 52,00 

2 ΑΚΡΑ ΣΔΜ 2 10,00 20,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 72,00 

ΦΠΑ 24% 17,28 

ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 35.6672.001 89,28 



 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΓΑ 14 1.292.00 

ΦΠΑ 24% 310,08 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 14 1.602,08 

 
 
 

νπθιέ 12/10/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
    Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/Ζ           Ζ πληΪμαζα 
           Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ 

 
 

            Γνπξέδεο ΑζαλΪζηνο                                                          ηδεξΪ Μαξέα 
Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο –  Αξραηνιόγνο                               Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 

 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ  
 
Αξηζ. Μειέηεο: 65/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ  
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ  
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΠΜΟ: 74.360,15 € 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
4. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 



 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

1.Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ - εμαξηεκάησλ. 
 

Σα πξνζθεξόκελα αληαιιαθηηθΪ θαη εμαξηάκαηα πΪζεο θύζεσο ζα πξΫπεη λα εέλαη Ϊξηζηεο 
πνηόηεηαο, κπνξνύλ δε λα εέλαη εέηε γλάζηα ηνπ εξγνζηαζένπ θαηαζθεπάο θΪζε νράκαηνο θαη 
κεραλάκαηνο Ϋξγνπ, εέηε εθΪκηιιεο πνηόηεηαο από αλεμΪξηεηνπο θαηαζθεπαζηΫο. 

Χο γλήζηα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1400/2002 νξέδνληαη ηα αληαιιαθηηθΪ ηεο 
έδηαο πνηόηεηαο κε ηα ζπζηαηηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ νράκαηνο - 
κεραλάκαηνο Ϋξγνπ, θαη ηα νπνέα παξΪγνληαη κε ηηο ηππνπνηεκΫλεο πξνδηαγξαθΫο θαη δηαδηθαζέεο 
πνπ θαζνξέδεη ν εθΪζηνηε θαηαζθεπαζηάο νράκαηνο - κεραλάκαηνο Ϋξγνπ γηα ην ζπγθεθξηκΫλν 
όρεκα κερΪλεκα Ϋξγνπ θαη θαηαζθεπΪδνληαη ζηελ έδηα γξακκά παξαγσγάο.  

Χο εθάκηιιεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα θαη πΪιη κε ηνλ θαλνληζκό ( ΔΚ) αξηζ. 1400/2002, 
νξέδνληαη ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ θαηαζθεπΪδνληαη από νπνηαδάπνηε επηρεέξεζε, ε νπνέα αλΪ πΪζα 
ζηηγκά κπνξεέ λα πηζηνπνηάζεη όηη ηα αληαιιαθηηθΪ απηΪ Ϋρνπλ ηελ έδηα πνηόηεηα κε εθεέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ νράκαηνο - κεραλάκαηνο Ϋξγνπ από ηνλ 
θαηαζθεπαζηά ηνπ.  

 
2,Γηα ηελ πξνκήζεηα Διαζηηθώλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγσλ 
 

Σα ππό πξνκάζεηα ειαζηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη αξέζηεο πνηόηεηαο, γλσζηνύ θαη εύθεκνπ 
νέθνπ ηεο αγνξΪο, ζύκθσλα κε ηελ Σερληθά πεξηγξαθά πνπ αθνινπζεέ, ε παξάδνζε ησλ 
νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί επί ησλ δαληώλ ησλ ηξνρώλ θάζε νρήκαηνο, 
δπγνζηαζκηζκέλα. 
ε όια ηα θΪησζη αλαθεξόκελα ειαζηηθΪ ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα : 
 
-Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή θαη εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ ειαζηηθνύ 
-Γηάζηαζε ειαζηηθνύ 
-Δάλ θέξεη αεξνζάιακν ή όρη 
-Υώξα θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνύ 
-Γείθηεο θνξηίνπ 
-Γείθηεο ηαρύηεηαο 
-Αλαγξαθή ηεο κέγηζηεο επηηξεπόκελεο πίεζεο αέξα 
-Σεηξαςήθηνο αξηζκόο πεξί ηεο εκεξνκελίαο παξαγσγήο ηνπ. 
Σα ππό πξνκάζεηα ειαζηηθΪ πξΫπεη λα εέλαη δηαζηΪζεσλ σο απηΫο αλαγξΪθνληαη ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηεο κειΫηεο αλΪ όρεκα γηα ην νπνέν πξννξέδνληαη, λα εέλαη θαηλνύξηα πξώηεο 
πνηόηεηαο κε αλαγνκσκΫλα, ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε θαη λα ζηεξνύληαη εξγνζηαζηαθώλ 
ειαηησκΪησλ.  
Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε όηη ηα πξνο πξνκάζεηα ειαζηηθΪ ηα νπνέα 
ζα παξαδνζνύλ ζα εέλαη θαηλνύξηα θαη κε αλαγνκσκΫλα. 
ΚαηΪ ηελ εκεξνκελέα παξΪδνζεο ησλ ειαζηηθώλ επηζώηξσλ από ηνλ πξνκεζεπηά, πξΫπεη λα κελ 
Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ρξνληθό δηΪζηεκα κεγαιύηεξν ησλ (5) πΫληε κελώλ, από ηελ εκεξνκελέα 
παξαγσγάο ηνπο, ε νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη ζηα ειαζηηθΪ. 
Σα πξνζθεξόκελα ειαζηηθΪ επέζσηξα πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεια γηα ηηο ειιεληθΫο θιηκαηνινγηθΫο 
ζπλζάθεο. 
Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα βεβαηώζεη όηη ηα ειαζηηθΪ πνπ ζα παξαδώζεη εέλαη πξώηεο 
πνηόηεηαο, όηη ζηεξνύληαη εξγνζηαζηαθώλ ειαηησκΪησλ θαη δελ πξνΫξρνληαη από αλαγόκσζε. 
Σα ειαζηηθΪ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ Ϋγθξηζε θαηαιιειόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ θνηλνηηθό θαλνληζκό 
θαη ηελ Διιεληθά λνκνζεζέα, λα αλαγξΪθεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ε Ϋγθξηζε CE, ε 
ρώξα Ϋγθξηζεο (αξηζκόο πνπ δειώλεη ηελ ρώξα) θαη ν αξηζκόο αλαγλώξηζεο ηνπ ειαζηηθνύ. Δπέ 
ησλ ειαζηηθώλ πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη όια ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα , ην εξγνζηΪζην θαη ε ρώξα 
παξαγσγάο ηνπο. 
ΚΪζε ειαζηηθό επέζσηξν, όπνπ εέλαη αλαγθαέν, ζα ζπλνδεύεηαη από Ϋλα πξνθπιαθηάξα 
αεξνζαιΪκνπ ν νπνένο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζπλερνύο ηύπνπ, θαη ηΫηνηνπ πιΪηνπο θαη κνξθάο, 
ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ζηα αληέζηνηρα επέζσηξα ρσξέο απηΪ λα θΪκπηνληαη ά λα δαξώλνπλ. 
Δπέζεο, ζηα ειαζηηθΪ ηύπνπ κε αεξνζΪιακν, ζα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη ν αεξνζΪιακνο. 
ΚΪζε πξνθπιαθηάξαο ζα πξΫπεη λα θΫξεη κέα νπά δηόδνπ ηεο βαιβέδαο ε νπνέα γηα όινπο ηνπο 
ηύπνπο, πξΫπεη λα βξέζθεηαη ζηνλ θεληξηθό Ϊμνλα ηνπ πξνθπιαθηάξα, πΪλσ δε ζε θΪζε 



πξνθπιαθηάξα λα αλαγξΪθεηαη αλεμέηεια ηππσκΫλα ε νλνκαζέα ά ην ζάκα ηνπ εξγνζηαζένπ 
θαηαζθεπάο θαζώο θαη ν θαηΪιιεινο θσδηθόο αξηζκόο. 
ην πιεπξηθό ηνέρσκα ησλ επηζώηξσλ ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ ζε αλΪγιπθε κνξθά νη 
πξνβιεπόκελεο από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζέα επηζεκΪλζεηο νη νπνέεο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ 
απνηππσζεέ ζηα επέζσηξα θαηΪ ην ζηΪδην παξαγσγάο θαη όρη εθ' ησλ πζηΫξσλ ζην άδε Ϋηνηκν 
επέζσηξν. 
Ζ ζπλνιηθά πνζόηεηα θΪζε εέδνπο θαη ε δηΪζηαζε ηνπ πξΫπεη λα εέλαη ηνπ ηδένπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
νέθνπ θαη όρη δηαθνξεηηθώλ. 
Ο κεηνδόηεο γηα θΪζε Ϋλα από ηα εέδε πξΫπεη λα ππνβΪιιεη, αλ θΪηη ηΫηνην δεηεζεέ θαη πξηλ ηελ 
ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο ηα αληέζηνηρα δειηέα αλαγλώξηζεο. 
Γηα ηελ εθηΫιεζε, όισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ ζηελ παξνύζα πξνδηαγξαθά εξγαζηεξηαθώλ 
ειΫγρσλ, ππεύζπλνο εέλαη ν πξνκεζεπηάο . 
 
ΓεηγκαηνιεπηηθΪ κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ εξγαζηεξηαθόο Ϋιεγρνο θαηΪ ηνλ νπνέν ειΫγρνληαη: 
- Οη δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. 
- Ο ζθειεηόο. 
- Η αληνρή ζε εθειθπζκό. 
 
Οη παξαπΪλσ εξγαζηεξηαθνέ Ϋιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά, ζε 
νπνηνδάπνηε εξγαζηάξην ηνπ εζσηεξηθνύ ά εμσηεξηθνύ επηινγάο ηεο Τπεξεζέαο, εθόζνλ θΪηη 
ηΫηνην δεηεζεέ από ηελ επηηξνπά παξαιαβάο.  
Οηηδάπνηε δελ αλαθΫξεηαη αλαιπηηθΪ ζηελ παξνύζα ηερληθά πξνδηαγξαθά λνεέηαη όηη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεέ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ θαη ηηο ζύγρξνλεο εμειέμεηο ηεο 
ηερλνινγέαο ζηελ θαηεγνξέα ησλ ειαζηηθώλ. 
 
ΔπηπιΫνλ από ηνλ Γάκν απαηηνύληαη ηα θΪησζη: 
Σα ειαζηηθΪ επέζσηξα ζα πξΫπεη λα κελ παξνπζηΪδνπλ ηα πην θΪησ θαηαζθεπαζηηθΪ ειαηηώκαηα: 
Α) ΡσγκΫο πιεπξηθώλ ηνηρσκΪησλ  
Β) ΑηΫιεηεο ηνπ πιΫγκαηνο ώζηε λα επεξεΪδεηαη ε κνξθά θαη ζπλεπώο ε αμηνπηζηέα θαηΪ ηελ 
ρξάζε  
Γ) Γηαρσξηζκόο ησλ ιηλώλ 
Γ) Αλνκνηνκνξθέα ζηηο δηαζηΪζεηο κεηαμύ λνεηώλ δηαδνρηθώλ εγθΪξζησλ ηνκώλ 
Δ) Διαηησκαηηθά θπθιηθά ζηεθΪλε κε θπξηώκαηα ά ειιηπά θΪιπςε ηνπ κεηαιιηθνύ ππξάλα κε 
ειαζηηθό 
Ε) Σα ππό πξνκάζεηα ειαζηηθΪ λα εέλαη αθηηλσηνύ ηύπνπ ά δηαγώληα (ζπκβαηηθΪ), ησλ νπνέσλ ν 
ηύπνο λα πηζηνπνηεέηαη από αλαγλσξηζκΫλν εξγαζηάξην ά ηελ έδηα ηελ εηαηξεέα θαηαζθεπάο ησλ 
ειαζηηθώλ. Ζ πηζηνπνέεζε απηά ζα πξΫπεη λα θαηαηεζεέ καδέ κε ηηο πξνζθνξΫο. 
 
3.Γηα ηηο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο & επηζθεπήο νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγσλ. 
 

Χο εξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νξέδνληαη νη αλζξσπνώξεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εθηΫιεζε πΪζεο θύζεσο εξγαζηώλ πνπ απαηηεέ ε ηαθηηθά ζπληάξεζε ησλ νρεκΪησλ θαη 
κεραλεκΪησλ Ϋξγσλ, αιιΪ θαη νη επηζθεπΫο ησλ πΪζεο θύζεσο βιαβώλ πνπ ελδΫρεηαη λα 
παξνπζηΪζνπλ. 
Οη εξγαζέεο πΪζεο θύζεσο ζα πηζηνπνηνύληαη κε Ϋγγξαθε ππεύζπλε δάισζε από ηνπο 
πξνζθΫξνληεο σο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηάξεζε όισλ ησλ θαλόλσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ 
εθηΫιεζε ηνπο, όπσο επέζεο θαη γηα ηε ρξάζε ησλ θαηΪιιεισλ εξγαιεέσλ θαη εμνπιηζκνύ θΪζε 
θνξΪ. 
 
4.Γηα ηηο Δξγαζίεο ζπληήξεζεο & επηζθεπήο ειαζηηθώλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ έξγσλ. 
 

Χο εξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο νξέδνληαη νη αλζξσπνώξεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εθηΫιεζε πΪζεο θύζεσο εξγαζηώλ πνπ απαηηεέ ε ηαθηηθά ζπληάξεζε ησλ ειαζηηθώλ ησλ 
νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ Ϋξγσλ, εληόο ηνπ θαηαζηάκαηνο ηνπ κεηνδόηε ά θαη εθηόο απηνύ. 
Λόγσ ηεο Ϋθηαζεο ηνπ Γάκνπ καο θαη ηεο θύζεσο ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύλ ηα νράκαηα θαη 
κεραλάκαηα Ϋξγνπ, θξέλεηαη σο απαξαέηεηε πξνϋπόζεζε ε δπλαηόηεηα ηνπ κεηνδόηε γηα 
επηζθεπΫο ζε όιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ Γάκνπ θαηόπηλ εληνιάο ηνπ αξκόδηνπ Σκάκαηνο Γηαρεέξηζεο & 
πληάξεζεο ΟρεκΪησλ. 
Οη εξγαζέεο πΪζεο θύζεσο ζα πηζηνπνηνύληαη κε Ϋγγξαθε ππεύζπλε δάισζε από ηνπο 
πξνζθΫξνληεο σο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηάξεζε όισλ ησλ θαλόλσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηελ 



εθηΫιεζε ηνπο, όπσο επέζεο θαη γηα ηε ρξάζε ησλ θαηΪιιεισλ εξγαιεέσλ θαη εμνπιηζκνύ θΪζε 
θνξΪ. 
 

νπθιέ 12/10/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
    Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/Ζ               Ζ πληΪμαζα 
           Σ.Τ. ΟΤΦΛΗΟΤ 

 
 

            Γνπξέδεο ΑζαλΪζηνο                                                             ηδεξΪ Μαξέα 
Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο –  Αξραηνιόγνο                                 Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ  
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ  
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝ 

ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ  
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΠΜΟ: 74.360,15 € 
 
 
 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
4. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 



ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
Άξζξν Ιν – Αληηθείκελν 
 

Ζ ζπγγξαθά απηά αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα πΪζεο θύζεσο αληαιιαθηηθώλ, εμαξηεκΪησλ, 
ειαζηηθώλ θαη ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ην ζύλνιν ησλ 
νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ ηνπ Γάκνπ καο. 

Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε αθνξνύλ ηα εθηηκώκελα όηη ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ ηαθηηθά 
ζπληάξεζε θαη ηηο όπνηεο απαξαέηεηεο επηζθεπΫο ησλ νρεκΪησλ πΪζεο θύζεσο θαη κεραλεκΪησλ 
Ϋξγσλ, πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηε ζπγθεθξηκΫλε κειΫηε. 
 
Άξζξν 2ν- Ιζρύνπζεο Γηαηάμεηο. 
 
Ζ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο ησλ εηδώλ θαη ησλ ζπληεξάζεσλ -
επηζθεπώλ, γέλεηαη ζύκθσλα κε ηηο εμάο δηαηΪμεηο : 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ». 

 Σνπ Ν. 3852/2010 «ΝΫα αξρηηεθηνληθά ηεο απηνδηνέθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκΫλεο 
δηνέθεζεο – Πξόγξακκα ΚαιιηθξΪηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λόκσλ θαη 
πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 
«Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 Σνπ Ν. 4270/2014 «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέα (ελζσκΪησζε ηεο 
Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

 Σνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ ΝΓ 2396/1953 

 Της Απόθαζεο Πξνεδξέαο ηεο ΚπβΫξλεζεο 3373/390/75 (ΦΔΚ 349/75 ηεύρνο Β') 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Σνπ Ν. 4441/2016 «Απινπνέεζε δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο επηρεηξάζεσλ, Ϊξζε θαλνληζηηθώλ 

εκπνδέσλ ζηνλ αληαγσληζκό θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο. (Σξνπνπνηάζεηο ηνπ Ν. 4412/16)» 

 Tεο κε Αξηζκό 191/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο πεξί έγθξηζεο 
δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο,. 
 

Άξζξν 3ν - πκβαηηθά Σεύρε 
 
πκβαηηθΪ ηεύρε θαηΪ ζεηξΪ ηζρύνο εέλαη: 
- Ζ Γηαθάξπμε. 
- Σερληθά Έθζεζε 
- Οη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο. 

- Ο Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο. 

- Ζ πγγξαθά Τπνρξεώζεσλ. 
 
Άξζξν 4ν Πξνϋπνινγηζκόο -Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειΫηεο αλΫξρεηαη ζην πνζό ησλ 59.967,86 € πιΫνλ 
Φ.Π.Α.24% 14.392,29 € , ζπλνιηθΪ 74.360,15 € ησλ εμόδσλ πξνϋπνινγηζκνύ Ϋηνπο 2020. 
Ζ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη κε βΪζε ηνπο όξνπο πνπ ζα θαζνξέζεη ε Οηθνλνκηθά 
Δπηηξνπά. 
 
Άξζξν 5ν – ύκβαζε 
 

Ο αλΪδνρνο ηεο πξνκάζεηαο, κεηΪ ηελ θαηΪ ην λόκν Ϋγθξηζε ηνπ απνηειΫζκαηνο απηάο 
ππνρξενύηαη λα πξνζΫιζεη ζε νξηζκΫλν ηόπν θαη ρξόλν, εληόο δΫθα (10) εκεξώλ από ηελ 
Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε ηνπ θαη ζε θακέα πεξέπησζε ζε ρξόλν κεγαιύηεξν ησλ δεθαπΫληε (15) 
εκεξώλ, γηα λα ππνγξΪςεη ηελ ζύκβαζε θαη λα θαηαζΫζεη ηελ θαηΪ ην Ϊξζξν 6 ηεο παξνύζεο, 
εγγύεζεο θαιάο εθηΫιεζεο απηάο. Ζ ηζρύο ηεο ζύκβαζεο Ϊξρεηαη από ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο 
ηεο θαη ζα Ϋρεη ρξνληθά δηΪξθεηα κΫρξη ηΫινο ηνπ Ϋηνπο (31-12-2020).  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025814_S0000098880
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/102123_9120_2005-yp-proedr-kyb-3373-390-75-ok.doc


ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηεο ππεξεζέαο, ζα γέλεηαη 
ηκεκαηηθά παξΪδνζε θαη πιεξσκά ησλ εηδώλ ηεο ζύκβαζεο. 

 
Άξζξν 6ν - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ν πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα 
θαηαζΫζεη εγγπεηηθά επηζηνιά πνπ λα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ εέδνπο 
(νκΪδαο ά νκΪδσλ εμνπιηζκνύ γηα ηηο νπνέεο αλαδεέρζεθε αλΪδνρνο), ρσξέο ην Φ.Π.Α. Ζ 
εγγπεηηθά επηζηνιά θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο  

Γελ απαηηεέηαη εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο γηα ζπκβΪζεηο αμέαο έζεο ά θαηώηεξεο από ην 
πνζό ησλ εέθνζη ρηιηΪδσλ (20.000) επξώ. 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιύηεξνο από ην ρξόλν 
δηΪξθεηαο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαηΪ Ϋμη (6) κάλεο. Δγγύεζε πνπ αλαθΫξεη ρξόλν ηζρύνο 
κηθξόηεξν απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Ζ εγγύεζε ζα πξΫπεη επέζεο λα αλαθΫξεη όηη ν εθδόηεο 
ππνρξενύηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ύζηεξα από απιό Ϋγγξαθν ηεο 
ππεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκό. Σν ζρεηηθό αέηεκα πξΫπεη λα γέλεη πξηλ από ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο εγγύεζεο  

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αύμεζε ηεο ζπκβαηηθάο 
αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά 
εγγύεζε ην ύςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επέ ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο εθηόο ΦΠΑ. 

Ζ εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζηελ πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο, όπσο απηά εηδηθόηεξα νξέδεη. 

Ζ εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαιύπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ 
εθαξκνγά όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ θπξένπ 
ηνπ Ϋξγνπ Ϋλαληη ηνπ αλαδόρνπ. 

Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθνληαη ζην ζύλνιό ηνπο κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά 
θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ ζπλόινπ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζύκβαζεο. 

 Ζ εγγύεζε επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ εέδνπο 
(νκΪδαο ά νκΪδσλ εμνπιηζκνύ) θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζΪξηζε ηπρόλ απαηηάζεσλ από ηνπο δπν 
ζπκβαιιόκελνπο.  

Οη εγγπεηηθΫο θαηαηέζεηαη ππό κνξθά γξακκαηένπ ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλεέσλ 
ά εγγπεηηθάο επηζηνιάο αλαγλσξηζκΫλεο ΣξαπΫδεο. Ζ εγγπεηηθά ζπληΪζζεηαη θαηΪ ηνλ ηζρύνληα 
ηύπν ηνπ δεκνζένπ. (Παξ. β, Άξζξν 74, Ν.4412/2016)  
 
Άξζξν 7ν -Υξόλνο εγγύεζεο 
 

Ο ρξόλνο εγγύεζεο κεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ νπνένπ δηελεξγεέηαη ε νξηζηηθά παξαιαβά ησλ ππό 
πξνκάζεηα αληαιιαθηηθώλ νξέδεηαη θαη' ειΪρηζην ζε δώδεθα (12) κάλεο. ΚΪζε βιΪβε πνπ ζα 
παξνπζηΪδεηαη κΫζα ζην ρξνληθό δηΪζηεκα ησλ 12 κελώλ νθεηιόκελε ζε θαθά πνηόηεηα 
αληαιιαθηηθώλ ά αζηνρέα πιηθνύ θαη ζε θΪζε πεξέπησζε όρη ζε θπζηνινγηθά θαηΪ ηηο νδεγέεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηά θζνξΪ, πξΫπεη λα επαλνξζώλεηαη κε ηελ Ϊκεζε αιιαγά ηνπ πξνβιεκαηηθνύ 
αληαιιαθηηθνύ ην ζπληνκόηεξν από ηελ εηδνπνέεζε ηεο ππεξεζέαο αιιΪ θαη ηελ απνθαηΪζηαζε 
γεληθόηεξα ηεο όπνηαο θζνξΪο απηό πξνμΫλεζε. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιάο 
εθηΫιεζεο ν πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο ύζηεξα από ζρεηηθά εηδνπνέεζε ηεο ππεξεζέαο λα 
αληηθαηαζηάζεη νιόθιεξν ην εέδνο πνπ Ϋρεη ππνζηεέ θζνξΪ θαη ε νπνέα δελ νθεέιεηαη ζε θαθά 
ρξάζε. 

Ζ αληηθαηΪζηαζε ζα πξΫπεη λα γέλεηαη ζε πΫληε (5) εκεξνινγηαθΫο κΫξεο από ηελ 
εηδνπνέεζε ηεο ππεξεζέαο. 

Ο ρξόλνο εγγπάζεσο κεηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηώλ από ηελ Δπηηξνπά νξέδεηαη ζε 
δώδεθα (12) κάλεο από ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο. ΔΪλ ν αλΪδνρνο θαζπζηεξάζεη γηα 
νπνηνλδάπνηε ιόγν ηελ εθηΫιεζε ησλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ πΫξαλ ηεο νξηζζεέζεο 
πξνζεζκέαο, ππνρξενύηαη γηα ηελ θαζπζηΫξεζε απηά θαη κόλν λα πιεξώζεη ζην Γάκν ζαλ 
πνηληθά ξάηξα ηα δπν ηνηο ρηιένηο ζην ζπκβαηηθό πξνϋπνινγηζκό γηα θΪζε κΫξα θαζπζηεξάζεσο. 
Ζ πνηληθά ξάηξα παξαθξαηεέηαη από ηνλ πξώην ινγαξηαζκό πιεξσκάο ά από ηελ εγγύεζε θαιάο 
εθηειΫζεσο ηνπ αλαδόρνπ. 

 
 
 

Άξζξν 8ν -Παξάδνζε αληαιιαθηηθώλ -Παξαιαβή πιηθώλ 
 



Ζ παξΪδνζε ησλ πΪζεο θύζεσο πιηθώλ θαη ε εθηΫιεζε εξγαζηώλ ζπληάξεζεο θαη 
επηζθεπάο, ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ από ηελ ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο θαη κόλν κεηΪ ηελ Ϋθδνζε 
ζρεηηθάο δηαηαθηηθάο, ε νπνέα ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ Δληνιά Δπηζεώξεζεο & Δπηζθεπάο πνπ ζα 
εθδέδεηαη από ην αξκόδην Σκάκα Γηαρεέξηζεο & πληάξεζεο ΟρεκΪησλ ηνπ Γάκνπ καο. 
Σν αξκόδην Σκάκα Γηαρεέξηζεο & πληάξεζεο ΟρεκΪησλ ζα Ϋξρεηαη θαηόπηλ ζε ζπλελλόεζε κε 
ηνλ πξνκεζεπηά γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνύ θαη ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηώλ .  

Σόπνο παξΪδνζεο ησλ πΪζεο θύζεσο πιηθώλ ηεο πξνκάζεηαο νξέδεηαη ό ρώξνο ηνπ 
Σκάκαηνο Γηαρεέξηζεο & πληάξεζεο ΟρεκΪησλ ηεο Γ.Δ. νπθιένπ σο Ϋδξα ηνπ Γάκνπ. 
Ζ παξΪδνζε ζα γέλεηαη θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο κΫξεο θαη ώξεο. 

Γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληάξεζεο θαη επηζθεπώλ σο ρώξνο νξέδεηαη ην θαηΪζηεκα 
ηνπ αλαδόρνπ, κε ηε δπλαηόηεηα, εΪλ απηό θξηζεέ απαξαέηεην, λα εθηειεζηνύλ από ηνλ αλΪδνρν 
θαη ζε Ϊιιν θαηΪζηεκα, ρώξν ά εμσηεξηθό ζεκεέν ππό ηελ επέβιεςε ηνπ. 

Λόγσ ηνπ όηη ηα νράκαηα ηνπ Γάκνπ εθηεινύλ θνηλσθειΫο Ϋξγν, ζα πξΫπεη νη ρξόλνη 
παξΪδνζεο ησλ θνηλώλ αληαιιαθηηθώλ λα εέλαη πνιύ κηθξνέ, κε κΫγηζην ηηο πΫληε (5) εξγΪζηκεο 
εκΫξεο από ηελ επόκελε ηεο παξαγγειέαο θαη γηα απηΪ ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα παξαγγειζνύλ ζην 
εμσηεξηθό από ηνπο αλαδόρνπο ην κΫγηζην δΫθα εκεξώλ εθηόο ηδηαηηεξνηάησλ. 

Ο Γάκνο ζα παξαγγΫιλεη ηα αληαιιαθηηθΪ ηα νπνέα ρξεηΪδεηαη βΪζε ησλ πξαγκαηηθώλ ηνπ 
αλαγθώλ θαη ζηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν. 

Ζ πξνζσξηλά παξαιαβά ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα γέλεηαη από ηελ νηθεέα επηηξνπά παξνπζέα 
ηνπ αλαδόρνπ. 

ΔΪλ θαηΪ ηελ παξαιαβά δηαπηζησζεέ απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθΫο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, 
ε επηηξνπά παξαιαβάο πξνηεέλεη ηελ ηΫιεηα απόξξηςε θαη αληηθαηΪζηαζε ησλ ππό παξαιαβά 
αληαιιαθηηθώλ. 

Δθ' όζνλ ν αλΪδνρνο δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο πην πΪλσ πξνηΪζεηο ηεο επηηξνπάο, εληόο 
ηεο ππό ηεο έδηαο νξηδόκελεο πξνζεζκέαο, ν Γάκνο δηθαηνύηαη λα πξνβεέ ζηελ ηαθηνπνέεζε 
απηώλ, ζε βΪξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηΪ ηνλ πξνζθνξόηεξν ηξόπν. 

Γηα ηελ θΪιπςε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ ρξεζηκνπνηεέηαη ε εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηνπ 
αλαδόρνπ. 

ΜεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ εγγύεζεο, ελεξγεέηαη βΪζεη ησλ θεέκελσλ 
δηαηΪμεσλ ε νξηζηηθά παξαιαβά εηδώλ. (Άξζξα 215-221, Ν.4412/2016) 

 
Άξζξν 9ν - Πνηόηεηα πιηθώλ. 
Σα αληαιιαθηηθΪ ζα εέλαη θαηλνύξγηα θαη Ϊξηζηεο πνηόηεηαο. 
Ο Γάκνο δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα ειΫγρεη ηα δεέγκαηα ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ λα ζηΫιλεη απηΪ 
θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ ζε νπνηνδάπνηε εξγαζηάξην γηα εμαθξέβσζε ησλ ηερληθώλ ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθώλ, κε δαπΪλε ησλ πξνκεζεπηώλ. . (Άξζξα 215-221, Ν.4412/2016) 
 
Άξζξν 10ν Παξάδνζε εξγαζηώλ-Παξαιαβή εξγαζηώλ 

Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο κε δηθΪ ηνπ κΫζα λα κεηαθΫξεη ην αθηλεηνπνηεκΫλν όρεκα 
ζην ζπλεξγεέν ηνπ θαη λα ην επηζθεπΪζεη εληόο πΫληε (5) εκεξώλ. ΔΪλ δελ εέλαη δπλαηά ε επηζθεπά 
κΫζα ζε ρξόλν πΫληε εκεξώλ ηόηε ζα ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα επηηξνπά ε νπνέα ζα εγθξέλεη 
παξΪηαζε ά κε ηεο παξαπΪλσ πεξηόδνπ. ΔΪλ ν αλΪδνρνο θαζπζηεξάζεη αδηθαηνιόγεηα ηελ 
εθηΫιεζε ησλ εξγαζηώλ, πΫξαλ ηεο πξναλαθεξζεέζαο πξνζεζκέαο (πΫληε εκΫξεο από ηελ 
γλσζηνπνέεζε ηνπ ζρεηηθνύ αηηάκαηνο) δύλαηαη λα θεξπρζεέ Ϋθπησηνο κε απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιένπ νιόθιεξν ην πνζό δε ηεο εγγπάζεσο θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Γάκνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηΪμεηο. 

ΚαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ηεο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηώλ εμεηΪδνληαη αλ αληαπνθξέλνληαη απόιπηα θαη 
δηαπηζηώλνληαη νη ηπρόλ γελόκελεο θζνξΫο, δεκηΫο θιπ. ιόγσ πιεκκεινύο επηζθεπάο θΪπνηαο 
βιΪβεο πνπ ππΫζηεζαλ θαηΪ ηελ επηζθεπά ηνπο. ΔΪλ ν αλΪδνρνο δελ πξνβεέ κΫζα ζε πΫληε (5) 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο από ηεο εηδνπνηάζεσο ηνπ ζε δηόξζσζε ησλ ηπρόλ πην πΪλσ 
ειαηησκαηηθώλ επηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ δηθαηνύηαη ν Γάκνο θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ λα πξνβεέ ζηελ 
απόξξηςε ησλ εηδώλ ά ηε κεέσζε ηνπ ηηκάκαηνο. Σν ζπγθεθξηκΫλν πνζνζηό ζα πξνηεέλεη ε 
Δπηηξνπά Αμηνινγάζεσο θαη ζα εγθξέλεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

 
Άξζξν 11° Πνηληθέο ξήηξεο-Έθπησζε αλάδνρνπ 

Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο 
ηεο ζύκβαζεο, θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε εέλαη δπλαηόλ λα 
επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, κε αηηηνινγεκΫλε απόθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππνινγέδνληαη σο εμάο: 



α) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθό δηΪζηεκα πνπ δελ ππεξβαέλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ά ζε πεξέπησζε 
ηκεκαηηθώλ/ελδηακΫζσλ πξνζεζκηώλ ηεο αληέζηνηρεο πξνζεζκέαο, επηβΪιιεηαη πνηληθά 
ξάηξα 2,5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρΫζεθαλ 
εθπξόζεζκα, 
β) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην 50% επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 5% ρσξέο ΦΠΑ επέ 
ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξόζεζκα, 
γ) νη πνηληθΫο ξάηξεο γηα ππΫξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ εέλαη αλεμΪξηεηεο από ηηο 
επηβαιιόκελεο γηα ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα 
αλαθαινύληαη κε αηηηνινγεκΫλε απόθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ νη ππεξεζέεο πνπ 
αθνξνύλ ζηηο σο Ϊλσ ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο παξαζρεζνύλ κΫζα ζηε ζπλνιηθά ηεο 
δηΪξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκΫλεο παξαηΪζεηο απηάο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο 
ζύκβαζεο Ϋρεη εθηειεζηεέ πιάξσο. 
Σν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη από/κε ηελ ακνηβά ηνπ αλαδόρνπ. 
Ζ επηβνιά πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεέ από ηελ αλα ζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξύμεη 

ηνλ αλΪδνρν Ϋθπησην. (Άξζξν 218, Ν.4412/2016) 
 

Αξζξν 12° Φόξνη -Σέιε 
Ο αλΪδνρνο επηβαξύλεηαη βΪζεη ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ, κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηα ηΫιε θαη 

ηηο θξαηάζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Γάκν. 
 

Άξζξν 13° Σξόπνο πιεξσκήο 
Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ πιηθώλ ηεο παξνύζαο ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ, κΫρξη ηε ιάμε ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ. 
Δθόζνλ ν αλΪδνρνο εθηειεέ νξζΪ, ζύλλνκα θαη ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε, ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ, εθδέδεη ηηκνιόγην πώιεζεο, γηα ηα πιηθΪ πνπ Ϋρεη παξαδώζεη θαη παξαιΪβεη ε αξκόδηα 
επηηξνπά παξαιαβάο θαη Ϋρεη εθδώζεη γηα ην ιόγν απηό ην αληέζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβάο. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο ειΫγρνληαη από ηελ αξκόδηα δεκνηηθά ππεξεζέα 
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