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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Σύμβαση:  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ1452 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ) 
ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Προϋπολογισμός: 52.200,00€ (πλέον ΦΠΑ) 
 
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:   10 /  13-03-2023 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 32 ΚΑΙ 32Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
 

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΗΗ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ ΣΣ     

«« ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   &&   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΜΜ ΕΕ   ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΘΘ ΜΜ ..   ΚΚ ΥΥ ΚΚ ΛΛ ΟΟ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΗΗ ΗΗ 11 44 55 22   

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΔΔ ΥΥ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   (( ΤΤ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΘΘ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΟΟ ))   

ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΩΩ   ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΑΑ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   ΑΑ ΤΤ ΥΥ ΧΧ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ »»  

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ:  
 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΕΕ ΙΙ  
 

ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω, 

Α.Φ.Μ. 094036579 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, e-mail: info@kaoussis.gr 

2. ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΛΙΩΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., 5Ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας – Βόλου, 
ΑΦΜ 99967463, Δ.Ο.Υ. Λάρισας, e-mail: tsilionis@yahoo.gr 

 
σε διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη για την επιλογή 

αναδόχου της σύμβασης : 
 

«ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΘΘ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   &&   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   

ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΜΜ ΕΕ   ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΘΘ ΜΜ ..   ΚΚ ΥΥ ΚΚ ΛΛ ΟΟ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΗΗ ΗΗ 11 44 55 22   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΔΔ ΥΥ ΑΑ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   

(( ΤΤ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΘΘ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΟΟ ))   ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΩΩ   ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΑΑ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   ΑΑ ΤΤ ΥΥ ΧΧ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ »»  
 

Εκτιμώμενης αξίας  52.200,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ) 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998616221 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΛΛΙΑΡΧΟΥ 17 

Πόλη ΛΑΡΙΣΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 41221 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL612 

Τηλέφωνο +30 2410289229 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) fodsalar@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυραμάς Γιώργιος 

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

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της 
σύμβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), μη 
κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, και ανήκει 
στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 της Επιτροπής (L296), δ) Περιβάλλον.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsalar.gr)  

β) Το σύνολο των τευχών  δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα 
στο site του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ στο URL: https://www.fodsalar.gr/category/tenders/ 

γ)  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν ακόμα, γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Παροχή Διευκρινήσεων 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 17-03-2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την Τρίτη 21-03-2023. 

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

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έως 21/03/2023,  
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας) με την αριθμ.   10/2023 Απόφαση 

Εκτελεστικής Επιτροπής, ενέκρινε την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών 

επισκευής του με αριθμ. κυκλοφοριας ΚΗΗ1452 συνδυασμού οχημάτων (τράκτορας και επικαθήμενο) λόγω 

τροχαίου ατυχήματος» για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος και προστασίας του περιβάλλοντος που 

σχετίζονται με την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Λάρισας, την αποφυγή 

συσσώρευσης μη διαχειρίσιμης ποσότητας απορριμμάτων στους ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας και τον τεράστιο κίνδυνο και 

τις σοβαρότατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες που αυτή ενέχει. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ 

Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας).  

Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, και βαρύνει τις με Κ.Α.: 20.6671.000 και 

20.6264.016 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτος 2023 του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας. 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι με αριθμ. πρωτ. 842/09.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΥΕ7ΟΞΨ4-ΓΓΛ και ΑΔΑΜ: 

23REQ012259204) και 845/09.03.2023 (ΑΔΑ: 9Ω86ΟΞΨ4-Η5Π και ΑΔΑΜ: 23REQ012259169) Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό 

έτος 2023, οι οποίες έλαβαν α/α καταχώρησης 87/2023 και 78/2023 στο μητρώο δεσμεύσεων του φορέα 

αντίστοιχα. 

 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατεπείγουσα ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών και της παροχής 

υπηρεσιών επισκευής του με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ1452 συνδυασμού οχημάτων (τράκτορας και επικαθήμενο) 

του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) συνέπεια του τροχαίου 

ατυχήματος που έλαβε χώρα στις 05/01/2023 με διάρκεια σύμβασης 2 μηνών και εκτιμώμενη ημερομηνία 

έναρξης την 01/04/2023  όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας πρόκλησης.  

Η επισκευή του τράκτορα αφορά κυρίως την αποκατάσταση της εκτεταμένης βλάβης της καμπίνας του οχήματος, 

ενώ η επισκευή του επικαθήμενου αφορά την αντικατάσταση της επιφάνειας φόρτωσης μετά του κινητήρα και 

του υδραυλικού συστήματος συμπίεσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτιμώμενη αξία των ανταλλακτικών είναι 

μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής δαπάνης της μελέτης, η παρούσα σύμβαση νοείται ως σύμβαση 

προμήθειας. 

Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία για την καλύτερη ενημέρωσή τους, μπορούν 

να επισκεφθούν τον ΧΥΤΑ Λάρισας και να εξετάσουν το προς επισκευή συνδυασμό προκειμένου να σχηματίσουν 

πλήρη εικόνα για την έκταση της βλάβης, την εκτίμηση των ανταλλακτικών - υλικών και εργασιών που θα 

απαιτηθούν για την επισκευή του και του χρόνου που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση της βλάβης. 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

α/α 
Κωδικός 

CPV 
Περιγραφή Υπηρεσίας 

1 50118400-9  
Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων 

οχημάτων  

2 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως κάτωθι: 

• ΤΜΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΟΡΑ, εκτιμώμενης αξίας 12.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.952,00€, σύνολο 

15.252,00€ 

• ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 39.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 9.576,00€, σύνολο 

49.476,00€ 

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και για τα δύο τμήματα της σύμβασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 64.728,00€ (καθαρή αξία 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 12.528,00€) και 

αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 60 ημερολογιακές ημέρες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας. Πιο συγκεκριμένα, κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η μεγαλύτερη επί τοις εκατό έκπτωση ανά τμήμα προμήθειας επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως 

εκτιμήθηκε και τεκμηριώθηκε στην σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα Ι της παρούσης). Το ποσοστό έκπτωσης παραμένει σταθερό και αμετάβλητο 

για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. Ο οικονομικός φορέας δύναται να 

προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για εργασία και ανταλλακτικά. ΟΜΩΣ η κατακύρωση θα γίνει βάσει 

της συνολικά συμφερότερης τιμής (χαμηλότερης τιμής) ανά τμήμα που θα προκύψει από το άθροισμα των δύο 

επί μέρους προσφορών. 

 

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ 

Η παρούσα διαδικασία διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -

2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες” 

• του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. της με 

αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• της υπ’αριθμ. 1/28.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ74ΗΟΞΨ4-Ζ6Ρ) Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

• της υπ’αριθμ. 6/28.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΘΦΞΟΞΨ4-Ο4Χ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής και Αξιολόγησης Ενστάσεων του ΦοΔΣΑ 

ΠΕ Λάρισας 

• το υπ. αρ. πρωτ. 716/02.03.2023 έγγραφο του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 23REQ012258189.  

• των υπ’ αριθμ. πρωτ. 842/09.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΥΕ7ΟΞΨ4-ΓΓΛ) στον ΚΑΕ 20.6671.000 και 845/09.03.2023 

(ΑΔΑ: 9Ω86ΟΞΨ4-Η5Π) στον ΚΑΕ 20.6264.016 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποίες 

εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση για το οικονομικό έτος 2023 και οι οποίες 

καταχωρήθηκαν ως εγκεκριμένα αιτήματα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν ΑΔΑΜ: 23REQ012259204 και 

23REQ012259169 αντίστοιχα.  

• την υπ’ αριθμ.  10 /2023 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για 

την κατεπείγουσα ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής του με αριθμ. 

κυκλοφορίας ΚΗΗ1452 συνδυασμού οχημάτων (τράκτορας και επικαθήμενο) λόγω τροχαίου ατυχήματος 

για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και ιδιαιτέρως για την προστασία του περιβάλλοντος, 

έγκριση των Τευχών και Όρων αυτής, καθώς και καθορισμός των οικονομικών φορέων που θα 

προσκληθούν».    

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές υποβάλλονται από την Τρίτη 14/03/2023 έως την Παρασκευή 24/03/2023 και ώρα 15:00 

(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑ (Καλλιάρχου 17, 41221 Λάρισα, 2ος όροφος) 

σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ1452 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ) ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ » 

Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα για το ένα ή και για τα δύο τμήματα. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 27/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση από την Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης.  

 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά 

τμήμα προμήθειας. Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής θα εφαρμοστεί, για κάθε τμήμα της παρούσας, στην 

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

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

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

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

Ι και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.   

Η κατακύρωση θα γίνει στο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανά τμήμα.  

 
7. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 

ύπαρξη λόγου αποκλεισμού συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 

τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η υποβολή, εκτελούνται εγγράφως, είτε εντύπως είτε με την χρήση μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν σε κανένα στάδιο της διαδικασίας να 

επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής / υπηρεσίας.  

 
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών 
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και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής 

αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

10. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 60 ημερολογιακές ημέρες με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της την 

01/04/2023.  

 
12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς: 

(α) αυτοπροσώπως στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, Καλλιάρχου 17, 41221, τηλ 

2410289229 Λάρισα έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση,  είτε 

(β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, με courier ή ταχυδρομείο. Σε αυτή την περίπτωση 

οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής, το 

αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 

Προσφορά του ……… 

για την : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ1452 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ) ΛΟΓΩ 

ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ » 
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Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 

παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον αναθέτοντα φορέα ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)  . 

 

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Η προσφορά των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων υποβάλλεται σε ενιαίο φάκελο και περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα κάτωθι: 

 

Α. Την Τεχνική Προφορά τους, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, και σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Οι συμμετέχοντες καταθέτουν απαραίτητα ως τμήμα της τεχνικής τους προσφοράς τα κάτωθι: 

1) Την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από τις κατά τόπο αρμόδιες αρχές σε ισχύ κατάλληλη για τις 

επισκευές και συντηρήσεις. Συγκεκριμένα, την άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α΄34): «Καθορισμός των 

όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

αυτών», όπως ισχύουν σήμερα. 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, 

θα καταθέσει επιπλέον αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 

ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό του 

αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν είναι 

δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναμίας συνοδευόμενη από 

πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική 

νομοθεσία. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα/νομίμου εκπροσώπου σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, ως προκαταρκτική απόδειξη των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη, η οποία θα αναφέρει ότι: 

- ότι έλαβε γνώση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και ότι τους δέχεται όλους ανεπιφύλακτα.  

- ότι οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από επόμενη 

της αποσφράγισης των προσφορών της παρούσας πρόσκλησης  

3) Υπεύθυνη δήλωση για κάθε Τμήμα που υποβάλλεται προσφορά, που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα 

ανταλλακτικά είναι άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και είναι γνήσια ανταλλακτικά. 
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4) Υπεύθυνη δήλωση/ βεβαίωση, με την οποία θα πρέπει οι οικονομικοί φορείς να εγγυώνται ότι η κατ' ελάχιστον 

προσφερόμενη εγγύηση των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών και των παρεχόμενων επισκευαστικών εργασιών 

θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον ένα (1) έτος (εφόσον προκύπτει ότι η πρόωρη φθορά ή υποβάθμιση της 

λειτουργίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του φορέα ανάθεσης). 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς της παρούσας.  

Β. Την Οικονομική Προσφορά τους, η οποία συντάσσεται για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών ανά τμήμα, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη συνολική προσφορά). 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [τιμή], όπως 

ορίζεται κατωτέρω:  

Τιμές [ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή ξεχωριστά των 

προσφερόμενων ανταλλακτικών (ειδών) και ξεχωριστά των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά τμήμα σε τιμή με έως 

δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλει Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών/παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016 και γ) η συνολική προσφορά-τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται & τεκμηριώνεται στο Τεύχος «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του Παραρτήματος της παρούσας 

διακήρυξης. 

Γ. Αποδεικτικά Μέσα προς απόδειξη μη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 

του Ν. 4412/2016, ήτοι:  

1) Προς απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα 

από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
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πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 

236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση 

κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη 

σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 

139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του1. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου. Ο 

οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

 
1  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

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

απόφαση.  

2)  Προς απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία, προσκομίζεται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του2 . Ιδίως οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από 

την Α.Α.Δ.Ε. που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.  

iii) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές  

iv) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 

την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θεωρείται ότι δεν έχουν 

αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό 

που τηρείται. Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 
3) Προς απόδειξη ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα ο οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.  

 

 

 
           2     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
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Δ. Πιστοποιητικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης και σύστασης, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο 

ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης3, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε 

σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο 

πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του 

αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται 

εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας πρόσκλησης, υπογράφονται από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, 
ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτής και  γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 
 
Με την υποβολή προσφοράς οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης και των τευχών δημοπράτησης και ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών  και τις 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

 
14. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν 

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα μετ α άρθρα 102 και 103 του ν. 

4412/2016, 

 
3  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε 

αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των υποχρεωτικών 

λόγων αποκλεισμού των άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί 

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 
15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) 

ημερών από την επόμενη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης.  

 
16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την αξιολόγηση της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

είναι η Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, που συγκροτήθηκε με την 1/28.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ74ΗΟΞΨ4-Ζ6Ρ) Απόφαση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής, και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας 

συλλογικών οργάνων. 

 

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 

Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών,  ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 
Αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής και μονογραφή των εγγράφων της προσφοράς την 27η  Μαρτίου 2023 
και ώρα 09:00.  
 
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει αρχικά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 

ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 

 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων η τεχνική προσφορά κρίθηκε αποδεκτή, συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή τους και την κατάταξη των προσφορών.  
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γ) Κατόπιν, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προβαίνει στην αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων προς απόδειξη μη 

συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016, καθώς και των 

πιστοποιητικών νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) μόνον του οικονομικού 

φορέα που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών. 

 

Λόγω του κατεπείγοντος, η αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση και για τα ως άνω α, β και γ 

στάδια μπορεί να συντάσσεται και ενιαίο πρακτικό. Το σύνολο των πρακτικών διαβιβάζεται στην Εκτελεστική 

Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, στους συμμετέχοντες. 

 

17. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που υποβάλλουν προσφορά στα 

πλαίσια της παρούσας σύμβασης,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016. 

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και την καταχώρισή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα, 

προσκαλεί τον Ανάδοχο, λόγω του κατεπείγοντος να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

 

18. ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εγγυήσεις 

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης δεν απαιτείται εγγύηση 
συμμετοχής.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του 

ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά 

δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης 

αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 

της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

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

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 
άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της 
αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και 
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
19. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

επί του καθαρού ποσού. 

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 

(Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 

του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω 

όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά η κύρωση της ολικής κατάπτωση της εγγύησης  καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το 

παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 

του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας 

αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 

τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 





17 

 

20. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός της χρονικής 

διάρκειας της σύμβασης, ήτοι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 

χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 

ως άνω νόμου.  

 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 





18 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΜΕΛΕΤΗ 
 

 
Μ Ε Λ Ε Τ Η  

« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  &  Π Α Ρ Ο Χ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  
Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Τ Ο Υ  Μ Ε  Α Ρ Ι Θ Μ .  Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ  Κ Η Η 1 4 5 2  

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Υ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  ( Τ Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Α Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Α Θ Η Μ Ε Ν Ο )  
Λ Ο Γ Ω  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Ο Υ  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ο Σ »  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής κατεπείγουσας διαδικασίας για την επισκευή του 

με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ1452 συνδυασμού οχημάτων (τράκτορας και επικαθήμενο) λόγω της 

εκτεταμένης βλάβης που προκλήθηκε σε αυτό από το ατύχημα τις 05/01/2023.  

Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή στο «Δελτίο Αδικημάτων και Συμβάντων» του 

Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, στις 05/01/2023 το εν λόγω όχημα εξετράπη της πορείας του και 

ανετράπη εκτός οδού, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών στο όχημα. Για την 

μετακίνηση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας χρησιμοποιήθηκαν δύο γερανοφόρα 

και ένα ρυμουλκό όχημα. Συνέπεια του ανωτέρω ατυχήματος ήταν η πρόκληση σοβαρών και 

εκτεταμένων ζημιών στο όχημα, τόσο στον τράκτορα όσο και στο επικαθήμενο, με αποτέλεσμα να τεθεί 

εκτός λειτουργίας. 

Η επισκευή του τράκτορα αφορά κυρίως την αποκατάσταση της εκτεταμένης βλάβης της καμπίνας του 

οχήματος, ενώ η επισκευή του επικαθήμενου αφορά την αντικατάσταση της επιφάνειας φόρτωσης μετά 

του κινητήρα και του υδραυλικού συστήματος συμπίεσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτιμώμενη αξία των 

ανταλλακτικών είναι μεγαλύτερη από το 50% της συνολικής δαπάνης της μελέτης, η παρούσα σύμβαση 

νοείται ως σύμβαση προμήθειας. 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Λάρισα: 24.02.2023   
Αριθ. Πρωτ.: 671 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ  

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

α/α 
Κωδικός 

CPV 
Περιγραφή Υπηρεσίας 

1 50118400-9  
Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων 

οχημάτων  

2 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 12.528,00€, σύνολο 64.728,00€. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα ως κάτωθι: 

• ΤΜΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΟΡΑ, εκτιμώμενης αξίας 12.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.952,00€, σύνολο 

15.252,00€ 

• ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 39.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 9.576,00€, 

σύνολο 49.476,00€ 

Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, και βαρύνει τις κάτωθι σχετικές πιστώσεις 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτος 2023 του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας: 

• Κ.Α.: 20.6671.000 «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» (37.944,00€) κατά το ποσό που αφορά 

την προμήθεια ανταλλακτικών και  

• Κ.Α.: 20.6264.016 «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων» (26.784,00€) κατά το ποσό που αφορά 

τις εργασίες. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Το υπό επισκευή όχημα (ελκυστήρας και ημιρυμουλκούμενο) έχει τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία- -
προδιαγραφές 
 
ΚΗΗ 1452: ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
 

1 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

29/06/2009 

2 ΜΑΡΚΑ IVECO 

3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ AD720T45T 

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WJMS3TTS40C223425 

5 ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (cm3) 12.882 

6 ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (KW) 332 

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ 3 

8 ΤΡΟΧΟΙ 10 

9 ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 

10 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΗΣ (mm) 06820X2500X3600 

11 ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΟΥ (mm) 15800X2550X4000 
  
 

 
ΚΗΗ 1452: ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 
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1 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1ης ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

29/06/2009 

2 ΜΑΡΚΑ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ XF9HAS60082J63001 

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ 3 

5 ΤΡΟΧΟΙ 6 

6 ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 

7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΗΣ (mm) 12600Χ2550Χ4000 

8 ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΟΥ (mm) 15800X2550X4000 

9 ΩΦΕΛΙΜΗ ΜΑΖΑ (kg) 16.130 

10 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ (m3) 56 

11 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ (lt) 400 

12 ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

13 ΤΥΠΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ  ΔΙΠΛΗ ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ  

14 ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (KW) 35,90 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ)  

15 ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (cm3) 2.574 

16 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (lt) 

60 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3.1  ΤΜΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 

Η επισκευή του τράκτορα αφορά κυρίως την αποκατάσταση της εκτεταμένης βλάβης της καμπίνας του 

οχήματος. Ειδικότερα λόγω των εκτεταμένων και σημαντικών φθορών που υπέστη η επισκευή της 

καμπίνας περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαραίτητες εργασίες και ανταλλακτικά: 

1. Επισκευή πλαισίου, καπώ και προφυλακτήρα καμπίνας 

2. Αντικατάσταση ανεμοθώρακα καμπίνας, αλεξηλίων και πλαϊνών παραθύρων. 

3. Αντικατάσταση ευρυγώνιων καθρεπτών και καθρέπτη ράμπας. 

4. Αντικατάσταση βάσεων και προστατευτικών σκαλοπατιών 

5. Επισκευή/αντικατάσταση καθίσματος οδηγού-συνοδηγού. 

6. Επισκευή συστήματος θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. 

7. Αντικατάσταση ταμπλό μετά οργάνων και χειριστηρίων 

8. Επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος (εσωτερικός φωτισμός, φώτα στάσης, προβολείς  

9. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο όχημα θα επισκευαστούν: 

• Ενδεικτικό όργανο καυσίμου 

• Ενδεικτικό όργανο θερμοκρασίας κινητήρα 

• Όργανο εξωτερικής θερμοκρασίας 

• Ενδεικτική λυχνία πιέσεως λαδιού 

• Ενδεικτικό όργανο φόρτισης μπαταρίας 

• Ενδεικτικό όργανο πιέσεως αέρα φρένων 

• Ενδεικτική λυχνία ABS 

• Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικών τριβής 
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• Ενδεικτική λυχνία φθοράς υλικών συμπλέκτη 

• Ενδεικτική λυχνία χειρόφρενου 

• Ενδεικτική λυχνία ασφάλισης της καμπίνας από τη θέση του οδηγού 

• Ενδεικτική λυχνία φώτων πορείας 

• Ενδεικτική λυχνία φώτων προβολέων 

• Ενδεικτική λυχνία δεικτών κατεύθυνσης 

• Βομβητές για την πίεση λαδιού, στροφών κινητήρα, θερμοκρασίας κινητήρα και για την  

στάθμη του αντιψυκτικού. 

• Ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνα με τον κανονισμό 3821/85/ΕΟΚ. 

• Βομβητή για την οπισθοπορεία του οχήματος 

 

3.2  ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

Λόγω των εκτεταμένων και σημαντικών φθορών που υπέστη η επισκευή του ημιρυμουλκούμενου 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαραίτητες εργασίες και ανταλλακτικά: 

1. Αντικατάσταση κινητήρα υπερκατασκευής 

2. Αντικατάσταση βάσεων κινητήρα 

3. Αποκατάσταση κυκλώματος καυσίμου υπερκατασκευής 

4. Αντικατάσταση κόμπερ υδραυλικής αντλίας  

5. Αποσύνδεση -επισκευή -επανασύνδεση υδραυλικού τάκου 

6. Αντικατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων και ελαστικών σωληνώσεων υψηλής πίεσης 

7. Αποσύνδεση -επισκευή -επανασύνδεση εμβόλου προωθητήρα 

8. Αποσύνδεση -καθαρισμός- επανασύνδεση δοχείου υδραυλικού ελαίου 

9. Αντικατάσταση ελαιοδεικτών 

10. Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 

11. Αντικατάσταση υδραυλικού κυκλώματος 

12. Αντικατάσταση υδραυλικού ελαίου 

13. Αποκατάσταση υδραυλικού κυκλώματος 

14. Αποκατάσταση λειτουργίας στις χούφτες αέρος μετόπης και αποκατάσταση σωληνώσεων αέρος 

στη μετόπη 

15. Αποσύνδεση – επισκευή -επανασύνδεση φορείων 

16. Αντικατάσταση ertalon φορείων  

17. Ευθυγράμμιση οδηγών φορείων 

18. Αποσύνδεση αντικατάσταση ertalon, επανασύνδεση κρεμάστρα εμβόλου φορείων 

19. Επισκευή πατώματος, πλαϊνών σώματος και μετόπης 

20. Αποσύνδεση -επισκευή -επανασύνδεση πόρτας φόρτωσης και οδηγών 

21. Επισκευή πλαϊνών μπαρών ενσφήνωσης 

22. Επισκευή οροφής 

23. Αντικατάσταση πείρων εμβόλου 

24. Επισκευή ποδαρικών και βάσεων ποδαρικών 
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25. Αντικατάσταση πριζών φώτων 

26. Αποκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα διαχείρισης υπερκατασκευής 

27. Αποκατάσταση κεντρικής καλωδίωσης διαχείρισης υπερκατασκευής 

28. Αντικατάσταση συσσωρευτή 

29. Αντικατάσταση στο ηλεκτρικό χειριστήριο εκκίνησης κινητήρα  

30. Επισκευή καλωδίωσης φώτων 

31. Αντικατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων και ελαστικών σωληνώσεων υψηλής πίεσης 

32. . Επισκευή καλωδίωσης επαγωγικών 

33. Αντικατάσταση επαγωγικών 

34. Καθαρισμός, αμμοβολή, βαφή, τοποθέτηση διακριτικών και ειδικών σημάτων στο επικαθήμενο 

 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 

1.1 Επισκευή τράκτορα (εργασία) 220 ώρες * 40ευρώ/ ώρα 8.800,00 

1.2 Επισκευή τράκτορα 

(ανταλλακτικά) 

Διάφορα ανταλλακτικά 3.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 12.300,00 

 ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

2.1 Επισκευή επικαθήμενου (εργασία) 320 ώρες * 40ευρώ/ ώρα 12.800,00 

2.2 Επισκευή επικαθήμενου 

(ανταλλακτικά) 

Διάφορα ανταλλακτικά 27.100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 39.900,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.200,00 

 ΦΠΑ 24% 12.528,00 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.728,00 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1.1 Επισκευή τράκτορα (εργασία) 220 ώρες * 40ευρώ/ ώρα 8.800,00 

1.1.1. Επαναφορά και συγκόλληση 

καμπίνας 

62 ώρες * 40ευρώ/ώρα 2.480,00 

1.1.2 Βαφή καμπίνας 50 ώρες * 40ευρώ/ώρα 2.000,00 

1.1.3 Εφαρμογή εξαρτημάτων 

εσωτερικού χώρου καμπίνας 

20 ώρες * 40ευρώ/ώρα 800,00 

1.1.4 Εφαρμογή εξωτερικών 

εξαρτημάτων καμπίνας 

20 ώρες * 40ευρώ/ώρα 800,00 

1.1.5 Επαναφορά πλαισίου 34 ώρες * 40ευρώ/ώρα 1.360,00 

1.1.6 Τοποθέτηση ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης 

34 ώρες * 40ευρώ/ώρα 1.360,00 

1.2 Επισκευή τράκτορα 

(ανταλλακτικά) 

Διάφορα ανταλλακτικά 

(τεμάχια) Χ τιμή μονάδος 

3.500,00 

1.2.1 Καθρέπτης 1 Χ 250 € 250,00 

1.2.2 Βάση σκαλοπατιού 2 Χ 175 € 350,00 

1.2.3 Προστατευτικό προφυλακτήρα 2 Χ 40 € 80,00 

1.2.4 Προφυλακτήρας 1 Χ 900 € 900,00 

1.2.5 Φανάρι 1 Χ 160 € 160,00 

1.2.6 Φλας 1 Χ 60 € 60,00 

1.2.7 Καπώ 1 Χ 1.100 € 1.100,00 

1.2.8 Ρεζεβουάρ 1 Χ 600 € 600,00 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΑΚΤΟΡΑ (ΤΜΗΜΑ 1) 12.300,00 

2 ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 

2.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10.400,00 

2.1.1 Εργασίες κινητήρα 35 ώρες Χ 40 ευρώ/ώρα 1.400,00 

2.1.2 Ανταλλακτικά κινητήρα (Στοιχεία 1 -2 της παρ. 3.2.) 9.000,00 

2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 8.300,00 

2.2.1 Εργασίες αποκατάστασης και  υδραυλικών συστημάτων -εξαρτημάτων  

55 ώρες Χ 40 ευρώ/ώρα 

2.200,00 

2.2.2 Ανταλλακτικά, συστήματα και εξαρτήματα και υδραυλικών συστημάτων 

(Στοιχεία 4,6,9,10,11,31 της παρ. 3.2.) 

6.100,00 

2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 12.900,00 

2.3.1. Εργασίες αποκατάστασης, αντικατάστασης στοιχείων και εξαρτημάτων  και 

επιδιόρθωσης υπερκατασκευής (Container) 

170 ώρες Χ 40 ευρώ/ώρα 

6.800,00 

2.3.2 Ανταλλακτικά αποκατάστασης, αντικατάστασης στοιχείων και εξαρτημάτων  

και επιδιόρθωσης υπερκατασκευής (Container)  

(Στοιχεία 14,16,21 της παρ. 3.2.) 

6.100,00 

2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 3.300,00 

2.4.1 Ηλεκτρολογικές εργασίες 40 ώρες Χ 40 ευρώ/ώρα 1.600,00 

2.4.2 Ανταλλακτικά ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων /συστημάτων 

(Στοιχείο 25,28,29,33 της παρ. 3.2) 

1.700,00 

2.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ 5.000,00 

2.5.1. Εργασίες καθαρισμού και βαφής 20 ώρες Χ 40 ευρώ/ώρα 800,00 

2.5.2 Υλικά βαφής και καθαρισμού (Στοιχείο 33 της παρ. 3.2) 4.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 39.900 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΗΜΑ 1 + ΤΜΗΜΑ 2) 52.200,00 
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 ΦΠΑ 24% 12.528,00 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.728,00 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την επισκευή του οχήματος και την θέση του σε λειτουργία με ότι αυτό συνεπάγεται (μεταφορά, 

αποσυναρμολόγηση, προμήθεια ανταλλακτικών κτλ) εκτιμάται ότι απαιτείται χρονικό διάστημα δύο (2) 

μηνών. 

 

 

 
 
  

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

  
 

ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

 

Του οικονομικού φορέα ……………………………………………….……………………………………………, με έδρα 

………..……………………………………………………................, οδός: …………………..................................., αριθμός: ……, 

τηλέφωνο: …………………………., fax/e-mail: ………………………………………………………………………………………….….... 

TMHMA 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΑΚΤΟΡΑ 
Α. Ποσοστό έκπτωσης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1.1 Επισκευή τράκτορα (εργασία)   

1.2 Επισκευή τράκτορα (ανταλλακτικά)   

 

Β. Οικονομική προσφορά  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1.1 Επισκευή τράκτορα (εργασία) 8.800,00€ € 

1.2 Επισκευή τράκτορα (ανταλλακτικά) 3.500,00€ € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ € 

 ΦΠΑ 24% € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1  
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TMHMA 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ 
Α. Ποσοστό έκπτωσης  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

2.1 Επισκευή επικαθήμενου (εργασία)   

2.2 Επισκευή επικαθήμενου (ανταλλακτικά)   

 

Β. Οικονομική προσφορά  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1 Επισκευή επικαθήμενου (εργασία) 12.800,00€ € 

2.2 Επισκευή επικαθήμενου (ανταλλακτικά) 27.100,00€ € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ € 

 ΦΠΑ 24% € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 € 

 
 

 
………………………… 

(ημερομηνία) 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα 

ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης της παρούσας διαδικασίας.  
Στην διαμόρφωση της Οικονομικής προσφοράς λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της 

Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και των Παραρτημάτων αυτής  
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