
 

 

Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Δράμας 

Δήμος Παρανεστίου  

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Πληρ.: Μελενικιώτου Δ. 

Τηλ. 2524350110 

Αρ. Μελέτης :40 /2017 

Αρ. Διακ.: 6/2017 

 

Αρ.πρωτ.  7159 

Παρανέστι   12-12-2017 

ΤΙΤΛΟΣ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ           

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2018 » 

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ                

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 24%) : 58.500,00 € 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018» 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

 

CPV: 50110000-9, 34351100-3, 50114000-7, 34352100-0,34352000-9, 50113200-2 
 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

2. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

3. του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') . 

4. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

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

ρυθμίσεις» (Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

5. του Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 

7. 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». 

8. οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 









 

 

9. Τη με αριθ. 40/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.500,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση οχημάτων Δήμου 

Παρανεστίου  έτους 2018». 

10.  Τις σχετικές Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των Κ.Α. 10/6263 ποσού 4.000,00 ευρώ, 

Κ.Α. 10/6671.01 ποσού 500,00 ευρώ , Κ.Α. 20/6263 ποσού 16.000,00 ευρώ, Κ.Α. 20/6671.01 ποσού 
5.000,00 ευρώ, Κ.Α. 25/6263 ποσού 5.000,00 ευρώ  Κ.Α. 30/6263 ποσού 3.000,00 ευρώ Κ.Α. 30/6264 
12.000,00 ευρώ Κ.Α.30/6671.01 ποσού 4.000,00 ευρώ , Κ.Α.45/6263 ποσού 1.000,00 ευρώ Κ.Α.70/6263 
ποσού 3.000,00 και Κ.Α. 70/6264 ποσού 5.000,00 ευρώ 

11.  Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων   

Συμβάσεων, το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ 18REQ002622536 

12. Tην υπ’ αριθ. 10/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν   πιστώσεις 

των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο 

(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω6ΒΠΩΞΗ-ΘΛΠ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18REQ002622566. 

13. Τη με αρ. 11/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος διενέργειας της 

υπηρεσίας «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018».(ΑΔΑ:ΨΝΔΛΩΞΗ-ΠΦΛ) 

14. Την υπ' αριθμ. 9/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού της υπηρεσίας. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας 

ΑΔΑ:7ΘΣΞΩΞΗ-Λ78. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 

2018» συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης ως 31-12-2018. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ως προς την ενδεικτική προϋπολογισθείσα τιμή, ανά ομάδα, στο σύνολο 

της ομάδας), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του. Ν.4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
 
α/α 

Περιγραφή Είδους/ Κατηγορίας 
 

Κ.Α. 
 

CPV 
 

Προϋπολογισμός Είδους/ 
Κατηγορίας χωρίς το ΦΠΑ 

24% (€) 
 

ΦΠΑ 24% (€) 
 

Προϋπολογισμός Είδους/ 
Κατηγορίας με το ΦΠΑ 
24% (€) 
 

ΟΜΑΔΕΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Συντήρηση και επισκευή του  

αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας  

ΚΗΥ 9413  

μάρκας OPEL Corsa (εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

 

10/6263 

 

50110000-9 

 

3.225,80 
 

774,20 

 

4.000,00 

 

 

2 

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτου με 

αριθμό κυκλοφορίας  

ΚΗΥ 9413  

μάρκας OPEL Corsa 

185/60/14  

 

10/6671.01 

 

34351100-3 

 

403,22 

 
96,78 

500,00 

 

 

3 

 Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

(Απορριμματοφόρα) 

ΚΗΥ 1428 (MERCHEDES),  

ΚΗΥ 1427 (MERCHEDES),  

ΚΗΥ 9447 (IVECO), 

ΚΗΥ 5293 (MERCHEDES)  

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

 

20/6263 

 
50114000-7 

12.903,22 

 

3.096,78 

 

16.000,00 

 





 

 

 

4 

Προμήθεια ελαστικών 

απορριμματοφόρων 

ΚΗΥ 1428  

( 285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ) 

ΚΗΥ 1427  

(285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ) 

ΚΗΥ 9447 

(285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ) 

ΚΗΥ 5293 

285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ 

20/6671.01 

 

34352100-0 

 

4.032,25 

 

967,75 

 

5.000,00 

 

 

5 

Συντήρηση και επισκευή του   

φορτηγού  pick up  4X4  MITSUBISHI  

ΚΗΥ 9435 

(εργασίες και ανταλλακτικά)  

25/6263 

 

50114000-7 

 

4.032,25 

 

967,75 

 

5.000,00 

 

 

6 

Συντήρηση και επισκευή των 

φορτηγών              pick up 4X4  

(NISSAN NAVARA)                                 

ΚΗΥ 9477(NISSAN NAVARA) ,  

KHY 9518 (NISSAN NAVARA) KAI 

KHY 9519 (NISSAN NAVARA) 

KHY 9553 (NISSAN NAVARA) 

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

30/6263 
50114000-7 

 
2.419,35 

580,65 

 

3.000,00 

 

 

7 

Συντήρηση και επισκευή των  

μηχανημάτων έργων 

ΜΕ 48034 (KOMATSU JCB),                

ΜΕ 48021 (KOMATSU GREIDER),  

ΜΕ 48039 (KOMATSU JCB), 

ΜΕ 106394 (UNIMOG U300)  

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

30/6264 
50114000-7 

 

9.677,41 

 

2.322,59 

 

12.000,00 

 

8 Προμήθεια ελαστικών  για τα 

φορτηγά  της τεχνικής υπηρεσίας 

μάρκας NISSAN NAVARA με αριθμό 

κυκλοφορίας :  

ΚΗΥ 9477   (235/75/R15) 

KHY 9518   (255/65/17) 

KHY 9519   (255/65/17) 

KHY 9553  (255/70/16) 

καθώς και για τα μηχανήματα έργου 

ΜΕ 48034, (12,5-80R-18 ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ 

16,9 - 28 πίσω) 

ΜΕ 48021,   13.00-24.16.PR 

ΜΕ 48039,  (12,5-80R-18 ΤΙΜΟΝΙ 

ΚΑΙ 16,9 - 28 πίσω) 

ΜΕ 106394    (365-80 R20) 

30/6671.01 34352100-0 
34352000-9 
 

3.225,80 
 

774,20 

 

4.000,00 

 

9 Συντήρηση και επισκευή του 

μεταφορικού μέσου ,με αριθμό 

κυκλοφορίας  ΚΗΥ 1473   μάρκας 

MAZDA B2 600, (εργασίες και 

ανταλλακτικά) 

45/6263 50114000-7 

 

806,45 193,55 1.000,00 

10 Συντήρηση και επισκευή του 

λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας   

ΚΗΥ 9429  

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

70/6263 50113200-2 2.419,35 580,65 3.000,00 

11 Συντήρηση και επισκευή των δύο 

πυροσβεστικών οχημάτων pick up 

4X4 του Δήμου με αριθμό 

70/6264 50114000-7 
 

4.032,25 967,75 5.000,00 





 

 

κυκλοφορίας  μάρκας NISSAN 

NAVARA  με αριθμό κυκλοφορίας : 

ΚΗΥ 9494  

και MITSUBISHI με αριθμό 

κυκλοφορίας  

ΚΗΥ 9496 

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

π.χ. έκπτωση 15% στη Ομάδα 1, ως προς την ενδεικτική τιμή 3.225,80 € προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 

διαμορφώνοντας την συνολική προσφερόμενη τιμή της Ομάδας 1 στο ύψος των 2.741,93€. 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ 

 

Στον παραπάνω πίνακα περιγράφονται οι κατηγορίες υπηρεσιών που θα χρειαστούν χωρισμένες σε 11 ομάδες, 

σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 40 /2017 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των πιστώσεων, που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, 

για τη συνολική όμως πίστωση κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της κάθε ομάδας. 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί σε κάθε περίπτωση αυτός που θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα. 

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για την ίδια ομάδα, διενεργείται κλήρωση 

μεταξύ τους. 

Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 58.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 . 

 
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

Οδός: ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 

Ταχ.Κωδ.:66035 

Τηλ.:25243-50101 

fax:25240-22571 

Ιστοσελίδα: www.paranesti.gr 

Email: hassapisc@gmail.com 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Παρανεστίου, την 20-02-2018  
από τις 10:00 έως 10:30 π.μ  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 2 : Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών -Παροχή διευκρινήσεων 

2.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κ.λ.π.) 

από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου (Δημαρχείο Παρανεστίου, Παρανέστι), τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.paranesti.gr. 

2.2 Πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία και την οικονομική υπηρεσία του 

Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2524350101,111, μέχρι και την προηγούμενη 

ημέρα από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

http://www.paranesti.gr/
http://www.paranesti.gr/




 

 

Άρθρο 3: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών - τόπος διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20/02/2018 

ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 

στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου. 

 

Άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

4.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 3 είτε 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού (την ημέρα του διαγωνισμού από ώρα 10.00 π.μ έως 

ώρα - 10.30 π.μ) είτε 

(β) με ταχυδρομική ή άλλη αποστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 

που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

4.1 Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

αναγράφει εξωτερικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του…………………….. 
1
 

για την υπηρεσία « Συντήρηση οχημάτων Δήμου Παρανεστίου έτους 2018 » 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Παρανεστίου  

και ημερομηνία του Διαγωνισμού 20-02-2018 
 
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6.1 « Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.3 «Οικονομική προσφορά» 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου . 

4.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

                                                 
1
 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-

mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 





 

 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α' 188). 

4.3 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

4.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και 

τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

4.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

4.6 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 





 

 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς. 

Θα εμπεριέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω : 

(1) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(2) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

1. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

i) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρο 79 παρ.4 του ν.4412/2016 (Α147) 
σύμφωνα με το παράρτημα 2 της διακήρυξης, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη , επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσης (άρθρα 73 και 74 του 
Ν.4412/2016), για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί ,σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
παρούσης (άρθρο 75 του Ν.4412/2016). 

2. «Οικονομική Προσφορά» 

Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 της διακήρυξης) 

με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα 

. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού 

προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Επίσης ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

- Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

- Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

- Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών 

 

Άρθρο 7: Παραλαβή προσφορών - Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης - Κατακύρωση . 

7.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 





 

 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 

των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

7. 2 Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 

όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 

μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο α' και οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016). 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  





 

 

7.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση - Πρόσκληση νια υπογραφή 

σύμβασης (άρθρο 103,105 του ν.4412/2016) 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που 

καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής , ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 9, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

επί αποδείξει.  





 

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. 

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 5, 8 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 9, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Άρθρο 8: Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος( L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

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

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  





 

 

v) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

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

το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

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

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

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

εθνική νομοθεσία ή/και εαν 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

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

ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, 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. 

 

Άρθρο 9 : Κριτήρια επιλογής 

α) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επιμελητηρίου, με το 

οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή . 

Άρθρο 10: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 (Α147) το οποίο δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β'3698/16.11.2016 , ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 

παρούσας, Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 

τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, η υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 79 παρ. 2 / το τυποποιημένο έντυπο της παρ. 4 κατά περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης.  





 

 

Άρθρο 11: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου .έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική Αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν' λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο προκύπτει ότι ο εν' λόγω 

οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1 

του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι : 

• φυσικά πρόσωπα 

• διαχειριστές Ο.Ε. ,Ε.Ε. ,Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε. 

• Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

2. Φορολογική ενημερότητα: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση 

εταιριών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν.  

3. α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (προσωπικού) : Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι 

στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν απασχολεί προσωπικό θα δηλώνεται στην 

παρούσα υπεύθυνη δήλωση . 

β) Κατάσταση προσωπικού : Υποβαλλόμενη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα του 

αρμόδιου φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ). Εφόσον η κατάσταση προσωπικού υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ΥΑ 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα προσκομίζεται 

αντίγραφο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου , η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής και θα υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού 

αυτό θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3α. 

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα επιχείρησης : Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει πως η επιχείρηση είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που 

αφορούν 

  





 

 

ασφαλιστικές εισφορές κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης για υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται 

εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος. 

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα εροδότη-εκπροσώπου: Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά 

περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ) όλων των μελών 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών 

Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου 

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. 

Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 8, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 

η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

 

4 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016,έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά τους. 





 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εφόσον οι 

οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους) δηλαδή : 

α) για φυσικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου ή εξουσιοδότηση και 

φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του β) για νομικό 

πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, καθώς και: 

βα) Βεβαίωση ίδρυσης από το ΓΕΜΗ εάν πρόκειται για Α.Ε. , Α.Ε.Β.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. , Ε.Ε. , 

Ι.Κ.Ε. καθώς και ΦΕΚ ίδρυσης για τις Α.Ε. , Α.Ε.Β.Ε. και Ε.Π.Ε. 

Καταστατικό ίδρυσης για τις Ο.Ε. ,Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. 

ββ) Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου. βγ) Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα 

εκπροσώπηση. 

και, εάν τα νομικά αυτά πρόσωπα συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, να προσκομίσουν σχετική 

εξουσιοδότηση (εάν πρόκειται για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ) ή πρακτικό ΔΣ (εάν πρόκειται για ΑΕ) στο 

οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η απόφαση για συμμετοχή της ΑΕ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και 

η σχετική εξουσιοδότηση. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά της υποπερίπτωσης (iii) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

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

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

 

 

 





 

 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 

εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

Άρθρο 12: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς .Για 

τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση , πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 

τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα 

λοιπά , εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση α και 97 του ν.4412/2016.  





 

 

Άρθρο 13: Εγγυήσεις 

13.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις δεν 

είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ο προσφέρων θα 

πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-mail) του 

φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή μετά 

από σχετική επικοινωνία η εγκυρότητα της επιστολής. 

13.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται. 

13.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η 

εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο  κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της. 

13.4 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

13.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  





 

 

Άρθρο 14: Ενστάσεις 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση 

η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Άρθρο 15: Γλώσσα διαδικασίας 

15.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα . Τυχόν 

ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

15.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
2
, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.
3
, 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

36 του  

                                                 
2
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 
3
 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α' 225). 





 

 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

15.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

15.4 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 

παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια»,  δημοσιεύεται στο 

ΚΗΜΔΗΣ, φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου . 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 

αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.paranesti.gr) και δημοσιεύεται 

σε μια ημερήσια/εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

      H ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου   

http://www.paranesti.gr/




 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

(συμπληρώνετε ανάλογα) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την υπ'αρίθμ: 6/2017  διακήρυξη του Δήμου Παρανεστίου  με τίτλο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» 

Συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € με ΦΠΑ.  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 
 
 
Επιχείρηση :……………………………………………… 

Έδρα:……………………………………………………… 

Διεύθυνση :………………………………………………. 

Τηλέφωνο :………………………………………………. 

Φαξ:………………………………………………………. 

Email:……………………………………………………..





 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Προϋπολογισμός Είδους/ 

Κατηγορίας χωρίς το ΦΠΑ 

(Ευρώ) 

Προσφερόμενη Έκπτωση ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ & 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (% ) 

Συνολική προσφερόμενη 

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

 

 
   

ΟΜΑΔΑ 1 

Συντήρηση και επισκευή του  αυτοκινήτου με 

αριθμό κυκλοφορίας : 

ΚΗΥ 9413  

μάρκας OPEL Corsa (εργασίες και ανταλλακτικά) 

 

 
 
 

3.225,80 
 

  

ΟΜΑΔΑ 2 

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτου με αριθμό 

κυκλοφορίας  

ΚΗΥ 9413  

μάρκας OPEL Corsa 

185/60/14  

 

 
 
 

 
403,22 

 

  

ΟΜΑΔΑ 3 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

(Απορριμματοφόρα) 

ΚΗΥ 1428 (MERCHEDES),  

ΚΗΥ 1427 (MERCHEDES),  

ΚΗΥ 9447 (IVECO), 

ΚΗΥ 5293 (MERCHEDES)  

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

 

 
 
 
 

12.903,22 
 

  

ΟΜΑΔΑ 4 

Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων 

ΚΗΥ 1428  

( 285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ) 

ΚΗΥ 1427  

(285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ) 

ΚΗΥ 9447 

(285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 

285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ) 

ΚΗΥ 5293 

285/70R19.5 SP344 ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ 
285/70R19.5 SP444 ΠΙΣΩ 

 
 
 
 
 
 

4.032,25 
 

  

ΟΜΑΔΑ 5 
Συντήρηση και επισκευή του   φορτηγού  pick up 

4X4  MITSUBISHI  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 

9435 

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

 
 
 

4.032,25 
 

  

ΟΜΑΔΑ 
6 

Συντήρηση και επισκευή των φορτηγών  pick up 

4X4  (NISSAN NAVARA)                                                    

ΚΗΥ 9477(NISSAN NAVARA) ,  

KHY 9518 (NISSAN NAVARA) και 

KHY 9519 (NISSAN NAVARA) 

KHY 9553 (NISSAN NAVARA) 

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

2.419,35 

  

ΟΜΑΔΑ 
7 

Συντήρηση και επισκευή των  μηχανημάτων 

έργων 

ΜΕ 48034 (KOMATSU JCB),                                   

ΜΕ 48021 (KOMATSU GREIDER),  

ΜΕ 48039 (KOMATSU JCB), 

ΜΕ 106394 (UNIMOG U300)  

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

9.677,41 
 

  





 

 

ΟΜΑΔΑ 
8 

Προμήθεια ελαστικών  για τα φορτηγά της 

τεχνικής υπηρεσίας μάρκας NISSAN NAVARA με 

αριθμό κυκλοφορίας :  

ΚΗΥ 9477   (235/75/R15) 

KHY 9518   (255/65/17) 

KHY 9519   (255/65/17) 

KHY 9553  (255/70/16) 

καθώς και για τα μηχανήματα έργου 

ΜΕ 48034, (12,5-80R-18 ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ 16,9 - 28 

πίσω) 

ΜΕ 48021,   13.00-24.16.PR 

ΜΕ 48039,  (12,5-80R-18 ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ 16,9 - 28 

πίσω) 

ΜΕ 106394    (365-80 R20) 

3.225,80 
 

  

ΟΜΑΔΑ 
9 

Συντήρηση και επισκευή του μεταφορικού μέσου 
pick up ,με αριθμό κυκλοφορίας   
ΚΗΥ 1473 
μάρκας MAZDA B2 600, (εργασίες και 
ανταλλακτικά) 

 
 

806,45 

  

ΟΜΑΔΑ 
10 

Συντήρηση και επισκευή του λεωφορείου ΜΑΝ με 

αριθμό κυκλοφορίας   

ΚΗΥ 9429  

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

 
 

2.419,35 

  

ΟΜΑΔΑ 
11 

Συντήρηση και επισκευή των δύο πυροσβεστικών 

οχημάτων pick up 4X4 του Δήμου με αριθμό 

κυκλοφορίας  μάρκας NISSAN NAVARA  με 

αριθμό κυκλοφορίας :  

ΚΗΥ 9494  

και MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας  

ΚΗΥ 9496 

(εργασίες και ανταλλακτικά) 

 
 
 
 

4.032,25 

  

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 ΦΠΑ 24% 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 
Ο προσφέρων συμπληρώνει το έντυπο προσφοράς ανάλογα με τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει. 
 
                                                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …/…./20…. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(σφραγίδα, υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΤΟ ΤΕΥΔ  ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www.paranesti.gr  ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ  .PDF KAI .DOC  

(Δίδεται από τα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας και σε έντυπη μορφή) 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ των μεταφορικών μέσων 

(επιβατικών, φορτηγών, απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου, και υπερκατασκευών όλων των 

οχημάτων και των υπερκατασκευών) καθώς και τα ανταλλακτικά τους. 

1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

Ρεκτιφιέ στροφάλου 

Εφαρμογή κουζινέτων 

Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

Πλάνισμα καπακιού 

Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 

Αντικατάσταση χιτωνίων 

Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 

Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 

Αλλαγή εδρών βαλβίδων 

Φλάτζες τσιμούχες 

Ελατήρια 

Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων  

Ρύθμιση βαλβίδων  

Αλλαγή αντλίας νερού  

Έλεγχος-επισκευή αντλίας πετρελαίου  

Καθαρισμός ακροφυσίων ψεκασμού  

Επισκευή υπερσυμπιεστή 

Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου ξηραντήρα                                                                                                                                     

Αλλαγή λαδιών                                                                                                                                                                                               

Έλεγχος καυσαερίων                                                                                                                                                                  

Αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση                                                                                                                                                  

Αντικατάσταση ιμάντων                                                                                                                                                                                     

κλπ 

2. Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων 

Αλλαγή φουρκέτες                                                                           

Αλλαγή συγχρονιζέ                                                                              

Αλλαγή ρουλεμάν                                                                             

Αλλαγή γραναζιών                                                                         

Επισκευή αργό γρήγορο                                                                   

Φλάντζες και τσιμούχες                                                              

Πρωτεύων άξονας κομπλέ                                                         

http://www.paranesti.gr/




 

 

Δευτερεύων άξονας κομπλέ                                                           

Σταυροί ταχυτήτων                                                                       

Σταθερά ταχυτήτων 

Επισκευή αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων  

Αλλαγή λαδιών σασμάν (βαλβολίνες) 

Κλπ 

 

 

3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη                                                  

Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη                                                

Αλλαγή σετ δίσκου πλατό ρουλεμάν                                                  

Ζεύγη φερμουίτ                                                                               

Επισκευή δίσκου                                               

Επισκευή πλατό                                                        

Αλλαγή φυσούνας                                                                        

κλπ 

4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (αποσβεστήρες κραδασμών) 

Αλλαγή αμορτισέρ                                                    

Αλλαγή - επισκευή σούστες                                                   

Αλλαγή μπρακέτα                                                       

Αλλαγή σινεμπλόκ                                                                 

Αλλαγή κόντρες                                                            

κλπ. 

5. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 

Ακραξόνιο                                                                                      

Πείρος ακραξονίου                                                                      

Ρουλεμάν πείρων ακραξονίου                                                   

Ρουλεμάν μουαγιέ                                                                     

Τσιμούχες μουαγιέ                                                                        

Ροδέλες μεταλλικές                                                                    

Γλίστρες- κουζινέτα                                                                                      

Τάπες πειροδακτυλίων                                                          

Γρασσαδοράκια 

Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής-μεγάλης μπάρας                           

Έλεγχος-επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης                                

Έλεγχος-επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού                         

Έλεγχος-αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως                                      

Επισκευή ατέρμονα                                                                           

κλπ 

 





 

 

 

6. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών 

Στρόφαλος 

Ρουλεμάν 

Ελατήρια κοφλέρ σετ                                                                 

Δακτυλίδια Μπιέλες                                                                              

Σετ ελατήρια                                                                                           

Σετ φλάτζες                                                                                  

Σκάστρα κοφλέρ                                                                                   

Σετ φλάτζες κοφλέρ 

Σετ ελατήρια κοφλέρ  

Βαλβίδα κοφλέρ                                                                                

Χιτώνιο κοφλέρ                                                                                    

Φίλτρα                                                                                                   

κλπ  

                                   
 
 

7. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 

Επισκευή -αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

Επισκευή-αντικατάσταση μειωτήρων-ημιαξονίων 

Φλάτζες τσιμούχες 

8. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων 

Γενική επισκευή μίζας                                                                        

Αλλαγή μίζας 

Γενική επισκευή και έλεγχος  δυναμό-αυτόματου                             

Αλλαγή δυναμό 

Έλεγχος και επισκευή φωτισμού                                                              

Αλλαγή φαναριών                                                                          

Αντικατάσταση ρελέ                                                                    

Αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρων                                               

Επισκευή γραμμής καλωδίων                                                      

Έλεγχος διαρροών                                                              

Αντικατάσταση αισθητήρων                                                

Αντικατάσταση μπαταριών                                                   

Αντικατάσταση λαμπτήρων                                                  

Αντικατάσταση monitor 

9. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας-οχήματος 

Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου                                                 

Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης                                                         

Έλεγχος-επισκευή-αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης                           





 

 

Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας                                                         

Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί                                 

Επισκευή καθισμάτων αέρων                                                                       

Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος                                              

Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα                                            

Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων                                                   

Επισκευή αρθρώσεων θυρών                                                              

Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων                         

Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών                                         

Τσιμούχες στεγανοποίησης                                                                                  

κλπ 

10. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 

Επισκευή και συντήρηση ψηφιακού και αναλογικού ταχογράφου                        

Επισκευή χιλιομετρητή 

 

11. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 

Έλεγχος δικτύου αέρος                                                                     

'Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας                                                           

Έλεγχος-αλλαγή φυσούνες τροχών                                                   

Έλεγχος-αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων                                         

Έλεγχος-τορνάρισμα ταμπούρων                                                    

Έλεγχος-αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ                                                   

Έλεγχος-αλλαγή συστήματος πέδησης ABS                                    

Λίπανση-αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών-μουαγιέ                     

Τσιμούχες-δαχτυλίδια                                                                   

Αλλαγή σετ τακάκια                                                                        

Αλλαγή σετ δισκόπλακες                                                                          

κλπ                                       

12. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής  

Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού 

Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού 

Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης λαδιού-νερού 

Επισκευή προγράμματος ανύψωσης κάδων και ρυθμίσεις 

Επισκευή μπουκαλών ανοίγματος πόρτας αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση 

Επισκευή ασφαλιστικού μπουκαλών πόρτας και ρύθμιση 

Έλεγχος και ρυθμίσεις κυκλωμάτων υδραυλικού-ηλεκτρικού-αέρος και νερού 

Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας 

Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριμμάτων 

Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση κεντρικού συστήματος σάρωσης και 

ευθυγράμμιση                                                                                                   

Αντικατάσταση συστήματος χοάνης αναρρόφηση                                                                                                           

κλπ 





 

 

 

13. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής μηχανοκίνητων,  εκσκαφέων,  προωθητού 

γαιών (γκρέιντερ), πολυμηχανήματος unimog 

Αλλαγή λάδια, και όλα τα φίλτρα κινητήρα  

Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήματος                             

Αντικατάσταση αντλίας υψηλής πίεσης                                                                

Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης                   

Εξαγωγή-επισκευή-επανατοποθέτηση πόρτας κάδου και ρύθμιση αυτής 

Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης αντικατάσταση ελαστικών παρεμβασμάτων επανατοποθέτηση και ρύθμιση                                               

Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήματος μετάδοσης κίνησης τουρμπίνας                                        

Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήματος                                                  

Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος αέρος                                                           

Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος ψεκασμού νερού                                         

Αντικατάσταση μαρκούτσια υδραυλικού δικτύου  

Αντικατάσταση τσιμούχες διαφόρων τύπων                                                    

Επισκευή-αντικατάσταση μπουκάλες υδραυλικού δικτύου 

 

14. Ελαστικά σε οχήματα μηχανήματα. 
 
          Αντικατάσταση και επισκευή ελαστικών    
                
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

 
                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

A/A 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ 

 
 

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1 ΚΗΥ 9413 
 

OPEL Corsa  ΚΟΥΠΕ WOLOXCF0814043154 

2 ΚΗΥ 1428 MERCHEDES Απορριμματοφόρο WDB6763371K257637 

3 ΚΗΥ 1427  MERCHEDES Απορριμματοφόρο WDB6763371K258303 

4 ΚΗΥ 9447 IVECO 
 

Απορριμματοφόρο ZCFA1LJ0302526370 

5 ΚΗΥ 5293  
 

MERCHEDES Απορριμματοφόρο WDB97007551L811258 

6 ΚΗΥ 9435 
 

MITSUBISHI pick up  4X4   MMBJNK74YVDG15561 
7 ΚΗΥ 9477 NISSAN NAVARA pick up  4X4   JN1CGUD22U0002167 

8 KHY 9518  NISSAN NAVARA pick up  4X4   VSΚΒVΝD40U0397491 

9 KHY 9519 
 

NISSAN NAVARA pick up  4X4   VSΚΒVΝD40U0350047 

10 ΜΕ 48034 KOMATSU JCB FK1 93F-21474 

11 ΜΕ 48039 KOMATSU JCB 93F-21473 

12 ΜΕ 106394 
 

UNIMOG U300 πολυμηχάνημα WDB4051211V215498 

13 ΜΕ 48021  KOMATSU  GREIDER G52A-12060 
14  ΚΗΥ 1473 MAZDA B2 600 pick up   JMZUF8UE200720441 

15 ΚΗΥ 9429  
 

ΜΑΝ Λεωφορείο WMAL53ZZZ3Y119750 

16 ΚΗΥ 9496 

 
MITSUBISHI pick up  4X4   MMBCNKB407D177463 

17 ΚΗΥ 9494 NISSAN NAVARA pick up  4X4   JN1BRUD22U0152190 

18 KHY 9553 
 

NISSAN NAVARA pick up  4X4 VSKCTND23U0079940 

 





 

 

 




