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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                                         

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΑΑΣΣΙΙΘΘΙΙΟΟΥΥ    

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχ.∆/νση: Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9  

                    Τ.Κ. 723 00-Σητεία 

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41223 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, 

                        Ψυλινάκης Εμμανουήλ  

Fax    :   28430 29243 

E-mail :  Psilinakis@sitia.gr  

              xiradaki@sitia.gr                                                                        Αρ. Πρωτ:  4687/20-06-2019      

                                                                  

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  

για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου 
Σητείας για το έτος 2019-2020»  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της  ομάδας Β 

(Ελαστικών) και στο σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας Α ( Ανταλλακτικών), συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας  113.742,47 € με  Φ.Π.Α 24%.  

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων CPV:  34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους 

κινητήρες τους , 34350000-5   Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:  

Ομάδα Α): Ανταλλακτικά οχημάτων & μηχανημάτων, εκτιμώμενης αξίας 70.746,71 € με ΦΠΑ 24%. 

Ομάδα Β):  Ελαστικά Επίσωτρα οχημάτων & μηχανημάτων, εκτιμώμενης αξίας 42.995,76 € με ΦΠΑ 
24% . 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει  τα είδη τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας και εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την εντολή της 

υπηρεσίας του Δήμου. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 

και τις δύο ομάδες (Α,Β) για το σύνολο όμως των ειδών της  Ομάδας Β (Ελαστικών) ή το σύνολο των 

ειδών ανά όχημα της Ομάδας Α ( ανταλλακτικών).  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών στην  ομάδα Β (Ελαστικών) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 

της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.  
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Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ανά όχημα στην  ομάδα Α (Ανταλλακτικών) επιφέρει αυτόματα 

την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο όχημα.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας .Η δαπάνη για την εν 

λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς οικ. έτους 2019 και 2020 του Δ. Σητείας από τους 
παρακάτω Κ.Α., και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες Α.Α.Υ. : 

ΟΜΑΔΑ Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΑΥ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΑΥ-ΑΔΑ 

2019 2020 

20-6263.003 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

για συντήρηση  & επισκευή 
μεταφορικών μέσων 

32.411,56 1.000,00 33.411,56 

635/23-5-19, 

ΩΕΕΣΩ1Γ-ΝΓΑ 

20-6264.001 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
για συντήρηση  & επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων 

4.887,84 1.000,00 5.887,84 
636/23-5-19, 

6Α37Ω1Γ-ΑΑ9 

10-6263.003 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

για συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

4.262,18 1.000,00 5.262,18 

637/23-5-19, 

6ΨΞΓΩ1Γ-ΗΦ3 

25-6263.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

για συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

4.586,49 1.000,00 5.586,49 

638/23-5-19, 

6ΒΕΘΩ1Γ-ΩΤΗ 

70-6263.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

για συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

3.035,86 1.000,00 4.035,86 

639/23-5-19, 

628ΛΩ1Γ-ΔΡΝ 

30-6263.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

για συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

10.174,97 1.000,00 11.174,97 

640/23-5-19, 

62ΣΙΩ1Γ-Η2Η 

30-6264.003 

Προμήθεια ανταλλακτικών 

για συντήρηση  & επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων 

4.387,81 1.000,00 5.387,81 

641/23-5-19, 

Ω0ΧΙΩ1Γ-2Ι4 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΑΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΥ-ΑΔΑ 

2019 2020 

20-6263.002 
Προμήθεια  ελαστικών  

μεταφορικών μέσων 
20.844,40 1.736,00 22.580,40 

642/23-5-19, 

6Ι84Ω1Γ-ΑΤΚ 

20-6264.003 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών 

μηχανημάτων 
585,28 0,00 585,28 

643/23-5-19, 

6Λ4ΥΩ1Γ-ΥΗΩ 

10-6263.002 
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
1.835,2 297,6 2.132,80 

644/23-5-19, 

ΨΠΖΕΩ1Γ-ΙΛ0 

25-6263.001 
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
1.413,60 0,00 1.413,60 

645/23-5-19, 

ΩΥΨ4Ω1Γ-ΦΜ4 

70-6263.001 
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
471,20 0,00 471,20 

646/23-5-19, 

ΩΝΙΞΩ1Γ-ΛΞΝ 
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30-6263.001 
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
4.578,08 471,20 5.049,28 

647/23-5-19, 

7ΝΠΤΩ1Γ-Ρ33 

30-6264.002 
Προμήθεια  ελαστικών 

λοιπών μηχανημάτων 
10.118,4 644,80 10.763,20 

648/23-5-19, 

6ΨΘΒΩ1Γ-Ψ02 

 

Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην 39/2019 

τεχνική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 
26 Ιουνίου 2019 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική  

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17  Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων , οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε 

δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 

και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,γ  του άρθρου 75 του ίδιου νόμου. 

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.  

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ 

των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.  

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν 

προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δ. Σητείας , για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  

 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο  

www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

                                                               

                                                                               ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗΜ∆ΗΣ)                           

    Ημερομηνία :    20-06-2019 

        Αρ. Πρωτ. :  4687/20-06-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

 

 

Ηλεκτρονικός  Ανοιχτός Διαγωνισμός  

Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 113.742,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό  ανοιχτό Διαγωνισμό ,για την ανάδειξη αναδόχου  για την «Προμήθεια 

ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Σητείας για το έτος 2019-

2020»  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των 

ειδών της  ομάδας των ελαστικών και στο σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας των 

ανταλλακτικών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού : εκατόν δέκα τριών χιλιάδων, επτακοσίων 

σαράντα δύο ευρώ και σαράντα επτά  λεπτών  (113.742,47 € ) με ΦΠΑ 24% , με τους παρακάτω 

όρους και στοιχεία:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  

Τηλέφωνο : 

  

Πληροφορίες : 

28433 40518, 41223   

 

 Ξηραδάκη Ειρήνη, Ψυλινάκης Εμμανουήλ 

 

Fax : 28430 29243 

 

e-Mail : Xiradaki@sitia.gr , Psilinakis@sitia.gr  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

Πόλη ΣΗΤΕΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 72300 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL432 (Νομός: Λασιθίου) 

Τηλέφωνο 28433  40518, 41223 

Φαξ 2843029243 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Xiradaki@sitia.gr, Psilinakis@sitia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1  Ξηραδάκη Ειρήνη, Ψυλινάκης Εμμανουήλ   

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ), αποτελεί μη κεντρική 

αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού).   
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με 

τα στοιχεία της αρχής. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου  121 του ν. 4412/16,  

ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημέρες από 

την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) (άρθρο 121 παρ. 1α του Ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθ. 43 του Ν.4605/19). 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Σητείας . Η δαπάνη για την ενλόγω 

σύμβαση βαρύνει τους  παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και 2020, για τους 

οποίους έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες πολυετής αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ,όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:      
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ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΑΥ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΑΥ-ΑΔΑ 

2019 2020 

20-6263.003 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

32.411,56 1.000,00 33.411,56 

635/23-5-19, 

ΩΕΕΣΩ1Γ-ΝΓΑ 

20-6264.001 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

4.887,84 1.000,00 5.887,84 

636/23-5-19, 

6Α37Ω1Γ-ΑΑ9 

10-6263.003 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

4.262,18 1.000,00 5.262,18 

637/23-5-19, 

6ΨΞΓΩ1Γ-ΗΦ3 

25-6263.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

4.586,49 1.000,00 5.586,49 

638/23-5-19, 

6ΒΕΘΩ1Γ-ΩΤΗ 

70-6263.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

3.035,86 1.000,00 4.035,86 

639/23-5-19, 

628ΛΩ1Γ-ΔΡΝ 

30-6263.002 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή 

μεταφορικών μέσων 

10.174,97 1.000,00 11.174,97 

640/23-5-19, 

62ΣΙΩ1Γ-Η2Η 

30-6264.003 

Προμήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

4.387,81 1.000,00 5.387,81 

641/23-5-19, 

Ω0ΧΙΩ1Γ-2Ι4 

ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΑΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΥ-ΑΔΑ 

2019 2020 

20-6263.002 
Προμήθεια  ελαστικών  

μεταφορικών μέσων 
20.844,40 1.736,00 22.580,40 

642/23-5-19, 

6Ι84Ω1Γ-ΑΤΚ 

20-6264.003 
Προμήθεια ελαστικών λοιπών 

μηχανημάτων 
585,28 0,00 585,28 

643/23-5-19, 

6Λ4ΥΩ1Γ-ΥΗΩ 

10-6263.002 
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
1.835,2 297,6 2.132,80 

644/23-5-19, 

ΨΠΖΕΩ1Γ-ΙΛ0 

25-6263.001  
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
1.413,60 0,00 1.413,60 

645/23-5-19, 

ΩΥΨ4Ω1Γ-ΦΜ4 

70-6263.001  
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
471,20 0,00 471,20 

646/23-5-19, 

ΩΝΙΞΩ1Γ-ΛΞΝ 

30-6263.001  
Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων 
4.578,08 471,20 5.049,28 

647/23-5-19, 

7ΝΠΤΩ1Γ-Ρ33 

30-6264.002  
Προμήθεια  ελαστικών λοιπών 

μηχανημάτων 
10.118,4 644,80 10.763,20 

648/23-5-19, 

6ΨΘΒΩ1Γ-Ψ02 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι :  

Η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες της ετήσιας 

τακτικής συντήρησης και επισκευής των μηχανοκίνητων οχημάτων (επιβατηγά, φορτηγά κλπ) καθώς 

και μηχανημάτων έργων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ασφαλής και αποτελεσματική χρήση και λειτουργία αυτών.  
 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  34300000-0:  Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για 

τους κινητήρες τους),  και 34350000-5   Ελαστικά ελαφριάς και βαρέας χρήσεως.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:  

Ομάδα Α): Ανταλλακτικά οχηµάτων & µηχανηµάτων, εκτιμώμενης αξίας 70.746,71 € με ΦΠΑ 24%. 

Ομάδα Β):  Ελαστικά Επίσωτρα οχηµάτων & µηχανηµάτων, εκτιμώμενης αξίας 42.995,76 € με ΦΠΑ 
24% . 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει  τα είδη τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 
της υπηρεσίας και εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την εντολή της υπηρεσίας του 
Δήμου.    
 

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία 

ή και τις δύο ομάδες (Α,Β) για το σύνολο όμως των ειδών της  ομάδας Β των ελαστικών ή το σύνολο 

των ειδών ανά όχημα της ομάδας Α των ανταλλακτικών.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών στην  ομάδα Β (Ελαστικών) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 

της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ανά όχημα στην  ομάδα Α (Ανταλλακτικών) επιφέρει 

αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο όχημα.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 113.742,47 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

24%. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην 

υπ΄αριθμ. 39/16-10-2018 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου 

Σητείας.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της  ομάδας Β των ελαστικών και στο 
σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας Α των ανταλλακτικών 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 

την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους 

(EEL 157 της 15.6.2016)-  
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• Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

• Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

• Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

• 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,   

• 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 Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών  

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

• Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• 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, 

•  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης   

• Τη διάταξη της παραγράφου 16  άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης 

της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β )  

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» 

• Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 

Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).  

• Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από 

δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας > 

• Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.   

• Την αριθμ.  39/27-03-2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας.   
• Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σητείας με αρ.πρωτ. : 3897/22-05-19 με ΑΔΑΜ: 

19REQ004990952 
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• Τις με αρ. 635-648/23-5-2019  ΑΑΥ  με  ΑΔΑΜ: 19REQ004997425 

• Την 79/19-06-2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας  για α)Την έγκριση 
εκτέλεσης της προμήθειας με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό β)την έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών , και γ) τον  καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοιχτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανωτέρω προµήθεια , µε Α∆Α : Ω8Σ4Ω1Γ-600 
 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

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

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 

συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία 

Δημοσίευσης  της παρούσας διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄) και στα άρθρα : 120, 121α ,377 (περ. 82)  του 

Ν. 4412/16 & το άρθρο 47ο του Ν. 4472/17 και την παρ. 19 του άρθ. 43 του Ν.4605/19. 
 

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα 

λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.sitia.gr . 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

25/06/2019 
26/06/2019 και ώρα 

00:01 πμ 
11/07/2019 και ώρα 

17:00 μμ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη , στην ελληνική γλώσσα με ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4155/13 , και της ΥΑ 56902/215/2.6.2017(Β΄1924). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και την 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4412/2016 και την 

παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38 του ιδίου νόμου. 
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Η προκήρυξη του άρθρου 122 του Ν.4412/2016 δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 66 του Ν.4412/2016 και την παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38 του ιδίου νόμου. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες : 

ΑΝΑΤΟΛΗ, ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ . 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η προκήρυξη του ά.122 του Ν.4412/2016 θα αναρτηθούν μαζί 

με τα λοιπά έγγραφα της  παρούσας και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνισμός έλαβε Συστημικό Αριθμό: 75328 καθώς  και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr 

 

β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο  46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 

3548/07 , οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης , τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας , 
αρχικής και επαναληπτικής , θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία , με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα 

έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού 

βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της καταχωρηθείσης προμήθειας 

ανά ομάδα κατακύρωσης. (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & Ηλεκ. Δίακυβ.Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28.06.2010). 

Επιπλέον έχει ισχύ η αριθ. 204/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία η 

ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 αφορά το σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών 

δημοσιεύσεων διαγωνισμών ΟΤΑ Α΄βαθμού και όχι μόνο στις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το 

Ν. 3548/2007. Επειδή δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά για μία 

ή περισσότερες ομάδες  του διαγωνισμού, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται 
ποσοστιαία, ανάλογα με την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της  ομάδας του διαγωνισμού που 

κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

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.  

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V :ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΗΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10  ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας ,είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε 

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας , σχετικές 

με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

Ο Δήμος Σητείας επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και 

αναρτά το σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο μέχρι 

τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο 

δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

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, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 





 14 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν  προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

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

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

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

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 
του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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

μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική.  
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

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

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της 

παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (ΑΙ3) 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Σητείας), δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών , θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
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ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον  τίτλο 

της σχετικής σύμβασης.  

Από τα με αρ. ζ), θ) , ι)  ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραμμάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, όπως 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην  περίπτωση αυτή ο ίδιος ο οφειλέτης 

εγγυάται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό 

του λογαριασμό. 

H εγγυητική επιστολή συμμετοχής από Τράπεζα θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

συνημμένο στην παρούσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ). 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως στην 

περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16).  

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι 

ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
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συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

• Οι οικονομικοί φορείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής   
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό 

που θα καλύπτει το 2% (δύο επί της εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. , εφ’ όσον 

ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και στην 

περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για μία μόνο ομάδα ειδών.  Σε αυτή την περίπτωση όμως η 

κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παρατίθεται  πίνακας με τα ποσά των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής που αντιστοιχούν στις ομάδες ειδών που κατ’ επιλογήν μπορεί να υποβληθεί προσφορά:  

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια  Ανταλλακτικών οχημάτων & 

μηχανημάτων έργου 

1.141,08 € 

ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων  οχημάτων & 

μηχανημάτων έργου 

693,48 € 

Για τη συμμετοχή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας 1.834,56 €  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για χρονικό διάστημα 7 μηνών, 
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του 
διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 

προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.5 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 (ΕΕ 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,  

γ) 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, 
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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 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

αμετάκλητη απόφαση. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας 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 όταν 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 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 (α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
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πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 

Εάν στην ως άνω περίπτωση (α) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

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

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο µέρος ΙV Α του ΤΕΥ∆. 
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
α) να διαθέτουν  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας.   
Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο µέρος ΙV Γ του ΤΕΥ∆. 

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα, 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  αναγκαίους πόρους, με 

την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, 79Α του Ν.4412/2016 και την υπ'αριθμ.23 

Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών 

φορέων επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των 

οποίων στηρίζεται. 

Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του ηλεκτρονικού φακέλου 
"Δικαιολογητικά συμμετοχής". 

Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 72Α του Ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό 

πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν 

O Δήμος ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 79,80,81,του ν. 4412/16 , τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου. (Οδηγία 20 ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). 

 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4,2.2.5  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις  Κατευθυντήριες 

Οδηγίες 15 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ .  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει της επεξεργάσιμης μορφής που είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/, και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 1 του ν. 4609/2019). 
 

Επισημαίνεται ότι : 
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• Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και  το οποίο είναι 

δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ. 

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται :  

• κατά την υποβολή της προσφοράς,  

• κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και  

• κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρ.43 του Ν. 4605/16. 
 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.5). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση 

διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Α2. 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 
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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 (Ν4194/2013). 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. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4250/2014, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

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

έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.  (Πρβλ άρθρο 80 παρ. 13 ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 4605/2019 και το άρ. 56 παρ.4 του ν. 4609/19). 

 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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. 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 σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Η  

υποχρέωση  του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.  

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

• ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 

1.  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην 

καταβολή εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:  

• στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,  

• τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό  

• Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  
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• Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και 

όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή 

σχέση με την εταιρεία.  

• Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.  
 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραμμένη , που θα αναφέρει όλους 

ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3, πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

� Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην ανωτέρω 
παράγραφο 2.2.3.3, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. (περίπτωση γ' της παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως  προστέθηκε 
με το άρθρο 43 παρ. 46 του ν. 4605/2019). 

 

δ) για την παράγραφο  2.2.3.4 περίπτωση  α΄  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet.) 

� Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,και 2.2.3.4, 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 παρ. ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,και 

2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας),  

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 

μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν. 

 

          ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στην οποία θα αναφέρεται ο κατασκευής για το κάθε ανταλλακτικό. Ο 

οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάτε στην παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).   

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραμμένη, του οικονομικού φορέα με την 

οποία θα βεβαιώνει τα ακόλουθα:  

• Τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρει είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 
39/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου του Δήμου Σητείας τους όρους της οποίας 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτά.  

• Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια (για τα οχήματα που απαιτείται) του εργοστασίου 

κατασκευής ή  εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή 

του αναθεωρημένου 461/2010). 

• Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, στερούνται 
εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από διαλογή.  

• Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για το αντίστοιχο  όχημα όπως αυτό περιγράφεται 

στη σχετική μελέτη. 

• Εφόσον παραδοθούν ανταλλακτικά που δεν είναι συμβατά με τα οχήματα του Δήμου, θα αναλαμβάνει 

την άμεση και χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο αντικατάσταση τους.  

• Τα    προσφερόμενα   θα  φέρουν σήμανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται, σύμφωνα με τον Νόμο 
ή Οδηγία της Ε.Ε 

• Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου. 

• Η παράδοση των ανταλλακτικών  θα πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την αίτηση της Υπηρεσίας 

προς τον προμηθευτή.   

• Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών 

ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό 
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διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε 

περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με 

την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της 

υπηρεσίας αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε. 
 

3) Εφόσον ο συμμετέχων είναι και Παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων 
προϊόντων  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/ 2017 θα πρέπει να 

προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 

4β  του Ν. 4496/2017  καθώς και ότι  είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) με αναφορά του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού  (ΑΜΠ). 

 

 
            ΟΜΑΔΑ Β: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στην οποία θα αναφέρεται ο τύπος του ελαστικού,  ο κατασκευής και η 

εμπορική ονομασία αυτού (μοντέλο). Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει, συμπληρωμένο 

και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάτε στην παρούσα 

διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).   

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραμμένη, του οικονομικού φορέα με την 

οποία θα βεβαιώνει τα ακόλουθα:  

• Τα ελαστικά τα οποία προσφέρει είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπ΄αριθμ. 39/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου του Δήμου Σητείας 

τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτά.  

• Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α΄ 

διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων, δεν θα είναι από αναγόμωση και 

η  παραγωγής τους θα είναι εντός του τελευταίου 6-μήνου πριν από την ημερομηνία 

παράδοσης τους.  

• Τα ελαστικά θα έχουν Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή 

Αγορά, που απεικονίζεται με ανάγλυφη μορφή στο πλαϊνό μέρος με το γράμμα (Ε) ή (e) 

εγγεγραμμένο σε κύκλο ή παραλληλόγραμμο με ακολουθία ενός αριθμού που πιστοποιεί 
την συμμόρφωση στον κανονισμό ECE. 

• ότι τηρούνται οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για την τυποποιημένη ετικέτα ελαστικών οι οποίες 

θα φέρουν 3 δείκτες που προσδιορίζουν την αντίσταση κύλισης – Οικονομία καυσίμου, το 

κράτημα στον βρεγμένο δρόμο και τον εξωτερικό θόρυβο.  

• Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του 

διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 

92/23/31- 3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο  της 30-09-92) και τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.  

• Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. Η παράδοση των ελαστικών  θα πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την 

αίτηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή.   

• Εγγυάται την Καλή Λειτουργία των προσφερόμενων ελαστικών , τουλάχιστον για ένα (1) 

έτος ή 50.000Km και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των ελαττωματικών 

ελαστικών. 

 

 

3) Εφόσον ο συμμετέχων είναι και Παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων 
προϊόντων  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/ 2017 θα πρέπει να 

προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά 
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υπογεγραμμένη,  στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 

4β  του Ν. 4496/2017  καθώς και ότι  είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) με αναφορά του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού  (ΑΜΠ). 
 
4) Πιστοποιητικό του οίκου κατασκευής των ελαστικών κατά  ISO 9001 ή ISΟ/TS16949 (σχεδιασμός 
και κατασκευή ελαστικών) ή άλλα ισοδύναμα εν ισχύ.    
 
5) Έγκριση τύπου, ECE Certificate, (CE) για κάθε προσφερόμενο ελαστικό (εκτός των μηχανημάτων, 

που ανήκουν σε ειδική κατηγορία. 

 
6) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή των ελαστικών ή του επίσημου αντιπροσώπου 

στη χώρα για κάθε ελαστικό. Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική 

στις Τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά .  

� Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία :  

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη ,από τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα 

σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

 

 
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 

Ειδικότερα: 
1) Τα Φυσικά Πρόσωπα, πρέπει να προσκομίσουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα 

παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε 

σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του. 

2) Οι  Α.Ε.και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλει : 

α. ΦΕΚ σύστασης  και αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί 

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού  με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την 

καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο οικείο Μ.Α.Ε.  
β. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό 

γ. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για 

την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο 

παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 

τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
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υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της 

προσφοράς και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά. 
 
3) Οι  Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλει: 
α. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος 

καταστατικού και 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 
 

Β.5. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρίες, ούτε 

να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, 

συνεταιρισμό ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν 

αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο 

διαγωνισμό.  

Β.6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που 

στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά. 
 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 

VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των 

οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 

και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από 

τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει 

ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

Β.8. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με  

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, 

πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της 

προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης 

της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 
3 αρ. 19 Ν.4412/16). 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Β.10.  Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα  υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό 
ανάδοχο και στην  περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 





 28 

 

Γ) Ισχύς αποδεικτικών μέσων 
� Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις  παραγράφους:  2.2.3.1 , 2.2.3.3  και 2.2.3.4  ,εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής  
δραστηριότητας και , τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων,  
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

και  
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών.  
(άρθρο 80 παρ.12 του ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 του ν.4605/2019). 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της  ομάδας Β των ελαστικών και στο 

σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας Α των ανταλλακτικών. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα Διακήρυξη για το 
σύνολο της  προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας στην Ομάδα Β (Ελαστικά) και στο σύνολο των 

ειδών ανά όχημα στην ομάδα Α (Ανταλλακτικά). 

 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 

και τις δύο ομάδες (Α,Β) για το σύνολο όμως των ειδών της  ομάδας Β των ελαστικών ή το σύνολο των 

ειδών ανά όχημα της ομάδας Α των ανταλλακτικών.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών στην  ομάδα Β (Ελαστικών) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 

της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ανά όχημα στην  ομάδα Α (Ανταλλακτικών) επιφέρει αυτόματα 

την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο όχημα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

ψηφιακά 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215/2.6.2017(Β΄1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

� Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 

προσφορά μετά την υποβολή της. Υποβολή προσφορών μόνο σε έντυπη μορφή δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 

από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ψηφιακά) πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] .Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί 
όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Επισημαίνεται ότι, ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf  στον (υπο) φάκελο  Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη , και 
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στον  (υπο) φάκελο  Οικονομικής Προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 

προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ , ΙΙ )   

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 
περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση 
του προηγούμενου   εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 92 παρ. 7 ν. 4412/2016 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 2-3 του ν. 4609/2019). 
 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf  και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα ( άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε οφείλουν επί ποινή 
αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην  Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Σητείας ,σε έντυπη 

μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  της προσφοράς τους (σε  
σφραγισμένο (υπο) φάκελο με εξωτερικές ενδείξεις  επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής-

τεχνικής προσφοράς). Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού. 

Θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή . 

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 σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 92 παρ . 8 ν. 4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 ν. 4605/2019 και με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019). 
 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά , εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα εξής δικαιολογητικά, (σε μορφή αρχείου .pdf  και ψηφιακά υπογεγραμμένα ( όπου απαιτείται) 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 και  την  με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β΄1924) Απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ¨ 

 

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί  λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  
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2.4.3.1 Τα Δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου (.xml) και (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και 

αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Τ.Ε.Υ.Δ.  

Το  Τ.Ε.Υ.Δ.  σύμφωνα με το άρθρο 79 του  ν.4412/16  υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία)μέσα από την ιστοσελίδα: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/,  το ΤΕΥΔ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΤΕΥΔ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 

γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ).  

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο σε μορφή .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον 

Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/,. 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Ανάγνωση ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» και να τηλεφορτώσει  το αρχείο του 
συγκεκριμένου ΤΕΥΔ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.  

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε στο φάκελο της προσφοράς του με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά 

 

β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της 

παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη ,στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Για ποια ή ποίες ομάδες ειδών επιθυμούν να δώσουν προσφορά 

• αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή και 
έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.  

 
 

2.4.3.2 H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από το Δήμο Σητείας  σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.  39/27-03-2019 Μελέτη της Δ/νσης 

περιβάλλοντος & πρασίνου  του Δήμου  , στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό 

προμήθεια ειδών, και υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.4. της παρούσας διακήρυξης 





 32 

 

Επιπλέον με την τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχοντες υποχρεούνται , επι ποινή αποκλεισμού , να 

υποβάλλουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα και με το άρθρο 2.2.7.2 Β.3  καθώς και το 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη , (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ ): 

 

          ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στην οποία θα αναφέρεται ο κατασκευής για το κάθε ανταλλακτικό. Ο 

οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάτε στην παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).   

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραμμένη, του οικονομικού φορέα με την 

οποία θα βεβαιώνει τα ακόλουθα:  

• Τα ανταλλακτικά  τα οποία προσφέρει είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 

39/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου του Δήμου Σητείας τους όρους της οποίας 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτά.  

• Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια (για τα οχήματα που απαιτείται) του εργοστασίου 

κατασκευής ή  εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή 

του αναθεωρημένου 461/2010). 

• Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, στερούνται 

εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από διαλογή.  

• Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για το αντίστοιχο  όχημα όπως αυτό περιγράφεται 

στη σχετική μελέτη. 

• Εφόσον παραδοθούν ανταλλακτικά που δεν είναι συμβατά με τα οχήματα του Δήμου, θα αναλαμβάνει 

την άμεση και χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο αντικατάσταση τους.  

• Τα    προσφερόμενα   θα  φέρουν σήμανση CE, εκτός από αυτά που εξαιρούνται, σύμφωνα με τον Νόμο 

ή Οδηγία της Ε.Ε 

• Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου. 

• Η παράδοση των ανταλλακτικών  θα πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την αίτηση της Υπηρεσίας 

προς τον προμηθευτή.   

• Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών 
ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό 

διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε 

περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με 

την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της 

υπηρεσίας αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε. 

 

3) Εφόσον ο συμμετέχων είναι και Παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων 
προϊόντων  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/ 2017 θα πρέπει να 

προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 

4β  του Ν. 4496/2017  καθώς και ότι  είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) με αναφορά του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού  (ΑΜΠ). 

 
            ΟΜΑΔΑ Β: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στην οποία θα αναφέρεται ο τύπος του ελαστικού,  ο κατασκευής και η 

εμπορική ονομασία αυτού (μοντέλο). Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει, συμπληρωμένο 
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και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάτε στην παρούσα 

διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).   

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά υπογεγραμμένη, του οικονομικού φορέα με την 

οποία θα βεβαιώνει τα ακόλουθα:  

• Τα ελαστικά τα οποία προσφέρει είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπ΄αριθμ. 39/2019 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου του Δήμου Σητείας 

τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτά.  

• Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α΄ 

διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων, δεν θα είναι από αναγόμωση και 
η  παραγωγής τους θα είναι εντός του τελευταίου 6-μήνου πριν από την ημερομηνία 

παράδοσης τους.  

• Τα ελαστικά θα έχουν Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή 

Αγορά, που απεικονίζεται με ανάγλυφη μορφή στο πλαϊνό μέρος με το γράμμα (Ε) ή (e) 

εγγεγραμμένο σε κύκλο ή παραλληλόγραμμο με ακολουθία ενός αριθμού που πιστοποιεί 

την συμμόρφωση στον κανονισμό ECE. 

• ότι τηρούνται οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για την τυποποιημένη ετικέτα ελαστικών οι οποίες 

θα φέρουν 3 δείκτες που προσδιορίζουν την αντίσταση κύλισης – Οικονομία καυσίμου, το 
κράτημα στον βρεγμένο δρόμο και τον εξωτερικό θόρυβο.  

• Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του 

διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 

92/23/31- 3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο  της 30-09-92) και τις 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.  

• Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. Η παράδοση των ελαστικών  θα πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την 
αίτηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή.   

• Εγγυάται την Καλή Λειτουργία των προσφερόμενων ελαστικών , τουλάχιστον για ένα (1) 

έτος ή 50.000Km και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης των ελαττωματικών 

ελαστικών. 

 

 

3) Εφόσον ο συμμετέχων είναι και Παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων 
προϊόντων  κατά την έννοια της παρ.1 & 2 του άρθρου 4Β του Ν. 4496/ 2017 θα πρέπει να 

προσκομίσει στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , ψηφιακά 

υπογεγραμμένη,  στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητα του αυτή, ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 

4β  του Ν. 4496/2017  καθώς και ότι  είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) με αναφορά του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού  (ΑΜΠ). 

 
4) Πιστοποιητικό του οίκου κατασκευής των ελαστικών κατά  ISO 9001 ή ISΟ/TS16949 (σχεδιασμός 
και κατασκευή ελαστικών) ή άλλα ισοδύναμα εν ισχύ.    
 
5) Έγκριση τύπου, ECE Certificate, (CE) για κάθε προσφερόμενο ελαστικό (εκτός των μηχανημάτων, 

που ανήκουν σε ειδική κατηγορία. 

 
6) Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή των ελαστικών ή του επίσημου αντιπροσώπου 

στη χώρα για κάθε ελαστικό. Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική 

στις Τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά .  
� Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία :  

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη ,από τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα 
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σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με  κριτήριο κατακύρωσης :  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των 

ειδών της  ομάδας Β των ελαστικών και στο σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας Α των 

ανταλλακτικών 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή 

και τις δύο ομάδες (Α,Β) για το σύνολο όμως των ειδών της  ομάδας Β των ελαστικών ή το σύνολο των 

ειδών ανά όχημα της ομάδας Α των ανταλλακτικών.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών στην  ομάδα Β (Ελαστικών) επιφέρει αυτόματα την απόρριψη 

της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.  

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ανά όχημα στην  ομάδα Α (Ανταλλακτικών) επιφέρει αυτόματα 

την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο όχημα.  

Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που είναι ισότιμες, δηλαδή με την ίδια ακριβώς 

τιμή , τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές 

.  

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

� Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε  

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς 

στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 

θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»), η εκ  

παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον οι 

οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
(ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον (υπο) φάκελο  της οικονομικής προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

το Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών. 

Επισημαίνεται ότι το  ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα. 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε τυχόν παρατάσεις 

της, και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

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

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 

της 

σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή δ) Δεν δίδεται ενιαία τιμή 

για τα ίδια είδη ε) αφορούν μέρος μόνο της ποσότητας των ειδών για την ομάδα Β (Ελαστικών) και 

μέρος μόνο της ποσότητας των ειδών ανά όχημα για την ομάδα Α (Ανταλλακτικών).  

Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την  επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι (άρθρο 97 παρ. 4 ν. 
4412/2016 όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 ν. 4608/2019). 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
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κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης.  

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 πμ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2. της παρούσας , κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και 

ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας. Ειδικότερα : 
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α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μόνο στην αναθέτουσα 
αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε  ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,  στην 

αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 

εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του 

αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις 

ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των 
προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 
κατωτέρω ενιαία απόφαση. 
 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
3.4 της παρούσας. 

� Κατά τα ανωτέρω  στάδια  της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί 

να απευθύνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσο του συστήματος στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

και να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 

παρέχουν ηλεκτρονικά μέσο του συστήματος και εγγράφως αν ζητηθεί ,μέσα στην ανωτέρω 
προθεσμία, τις ζητούμενες διευκρινήσεις .  

� Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 

ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 

αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

� Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς. 

Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων (άρθρο 221Α ν. 4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019). 
1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το 
έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την 
αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση 
του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής ή κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή 
η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών  προσφορών  ολοκληρώνεται   εντός  
τριάντα   (30)   εργασίμων  ημερών  από την αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την 
αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν 
της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις 
ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών. 

3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε συμβάσεις 
προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος 
των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να 
παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών. 

4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της 
διαδικασίας. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών   από την 

κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -
2.2.6  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης , υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), , επί ποινή αποκλεισμού ,ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής τους, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

με την σήμανση 

 « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

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

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς την 

επιτροπή του διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν 

εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.(άρθρο 103 παρ.2 του ν.4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.12 του ν.4605/2019). 

 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του  προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται ,καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

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

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 

2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
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ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

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

την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 

τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά από τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.13 του ν.4605/2019, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Επίσης, η παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ.3 του 

ά.38 του Ν.4412/2016 και η ανάρτησή της γίνεται κατά το χρόνο που ορίζει η Υ.Α. 57654/22.05.2017. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης και να προσκομίσει και την προβλεπόμενη από την παρούσα εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που 
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υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 105 του 
ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.13δ του ν.4605/2019). 

 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 106 του 

Ν.4412/16. 

 

Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης  του διαγωνισμού από το  αρμόδιο όργανο και μετά την 

επέλευση των εννόμων  αποτελεσμάτων της, ο ανάδοχος/οι  θα κληθεί/ούν για την υπογραφή  της 

σύμβασης  με  την αναθέτουσα αρχή. 

Η  σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες  υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής και υπογράφεται από 
τα δύο  συμβαλλόμενα μέρη. 

Η  σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης,  των τευχών που τη συνοδεύουν  και 

την προσφορά του/των αναδόχου/ων που έγινε αποδεκτή από  τον Δήμο. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει  αντίθετους όρους με τα παραπάνω  στοιχεία  και περιλαμβάνει  

τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον  τόπο και το χρόνο της  υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα  συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα  που δεσμεύουν τους  συμβαλλόμενους. 

- Τις  προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές  διαδικασίες. 

- Το  προς προμήθεια είδος και την  ποσότητα. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον  τόπο, τον τρόπο και τον  χρόνο παράδοσης των προς  προμήθεια ειδών. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον  τρόπο παραλαβής. 

- Τον  τρόπο πληρωμής. 

- Τις  διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

- Τον  τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τις  προβλεπόμενες ρήτρες. 

 

Η  σύμβαση καταρτίζεται στην  ελληνική γλώσσα, και θα υπογραφεί από τους  νόμιμους εκπρόσωπους 
του/των  αναδόχου/χων και  του Δήμου Σητείας. 

 

 [3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 





 42 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 
αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν τη 
συζήτηση της προσφυγής (παρ.42 του άρθρου 43 του ν.4605/2019). 
 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.45 του ν.4605/2019. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
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παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 

της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον  τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  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.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επι- πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 

υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 

παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 

του ν.2939/2001. Ή τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
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δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 

στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρε- ου παραγωγού. Ή μη τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παρα- γράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 

λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 

από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής της 
προμήθειας . 

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εκάστοτε φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής -Κρατήσεις 

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

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών . 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 

5.1.2. 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 είδους στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000) ευρώ) η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 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*. 
(*Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

 

γ) Κράτηση: 0,06% υπέρ της  Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών  , σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 350 ν. 4412/16, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (ΚΥΑ 1191/14.3.17 (ΦΕΚ 969/22.3.17) 

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 αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού. 
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5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 

αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο 

ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς  παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  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  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 Δημοτικού Συμβουλίου, 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. 

 

 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.2. (Παραλαβή υλικών) , 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και 

κατ'εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' 

και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 

αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες της υπηρεσίας  μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

             Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει  τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της    

             υπηρεσίας και εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την εντολή της υπηρεσίας του Δήμου.    

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

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. 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. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον φορέα που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους 

προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα ( οριστικό- παραλαβής του είδους με 
παρατηρήσεις –απόρριψης  των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου  ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες από την Υπηρεσία και 

ακολουθεί η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής  

παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, 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. 

6.3.2. 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. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Αναπροσαρµογή τιµής  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

6.5 Ανωτέρα βία 

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 

του εργοστασίου του προμηθευτή ή του πρατηρίου. 

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή ή στο 

πρατήριο. 

3. Πλημμύρα 

4. Σεισμός 

5. Πόλεμος 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 
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Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα γνωστοποιήσει εγγράφως 

προς το Δήμο  και να επικαλεστεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

6.6  ∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16 . Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010 

και ο Ν. 3463/2006 . Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις. 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας 

 

Θεόδωρος Πατεράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 Κ.Α. 20-6263.003 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή µεταφορικών µέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1. ΚΗΙ 8725 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9525031L427212  

MERCEDES 1829K  (AXOR) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ 
(ΣΕΤ) 

2 216,58 € 433,16 € 

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ 
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 

2 323,70 € 647,40 € 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

1 475,80 € 475,80 € 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1 1.106,30 € 1.106,30 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 27,30 € 27,30 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  
145AH 

2 323,70 € 647,40 € 

ΤΑΠΑ ∆ΟΧΕΙΟΥ 
ADBILUE 

1 19,75 € 19,75 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

1 22,10 € 22,10 € 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 3.379,21 € 

ΦΠΑ 811,01 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 4.190,22 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΚΗΙ 8724 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZCFA1AG0302551448  

IVECO  100E22 (EUROCARGO) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ 
(ΣΕΤ) 

4 109,31 € 437,24 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 30,01 € 30,01 € 
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ΚΟΥΤΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΑΕΡΟΣ  

1 552,00 € 552,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 2 81,85 € 163,70 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 12,77 € 25,54 € 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑ∆ΙΟΥ 2 13,71 € 27,42 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
120AH 

2 163,45 € 326,90 € 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 1 310,59 € 310,59 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ  

2 21,22 € 42,44 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.915,84 € 

ΦΠΑ 459,80 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.375,64 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΥ  9878 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZCFA1LJ0202424678   

IVECO A1LM01 

ΚΑΤΡΑΝ 1 986,84 € 986,84 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 886,20 € 886,20 € 

ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ 1 190,22 € 190,22 € 

ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆Α 2 67,91 € 135,82 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
120AH 

2 163,45 € 326,90 € 

ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

4 28,50 € 114,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.639,98 € 

ΦΠΑ 633,60 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 3.273,58 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4. ΚΗΥ 9899 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΣΟΥ 

VWANCFTK053426870  NISSAN 
ATLEON 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 2 91,85 € 183,70 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 18,00 € 36,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑ∆ΙΟΥ 2 15,18 € 30,36 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

1 650,00 € 650,00 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 100Ah 2 

  

116,57 € 

  

233,14 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ (ΣΕΤ) 2 178,97 € 357,94 € 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤ. 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

1 243,75 € 243,75 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.734,89 € 

ΦΠΑ 416,37 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.151,26 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
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5.ΚΗΗ  4926 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZCFA1TM0202442701 

IVECO A1TM01 EUROCARGO 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

1 982,11 € 982,11 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

1 299,00 € 299,00 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   
120AH 

2 163,45 € 326,90 € 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΓΡΥΛΟΣ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

1 284,23 € 284,23 € 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΕΜΠΡΟΣ 

2 364,16 € 728,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.620,56 € 

ΦΠΑ 628,93 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 3.249,49 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

6.ΚΗΙ 8726 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9525031L387834 

MERCEDES 1824K 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

1 475,80 € 475,80 € 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1 1.106,30 € 1.106,30 € 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 1 321,10 € 321,10 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
145AH 

2 172,18 € 344,36 € 

ΙΜΑΝΤΑΣ ∆ΥΝΑΜΟ 1 36,69 € 36,69 € 

ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  
(60Χ40) 

1 20,81 € 20,81 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.305,06 € 

ΦΠΑ 553,21 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.858,27 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

7.ΚΗΥ  9900 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9525031K934088  

MERCEDES  1823K ATECO 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 19,01 € 38,02 € 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑ∆ΙΟΥ 2 20,36 € 40,72 € 

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ 

1 96,84 € 96,84 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

2 35,37 € 70,74 € 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

1 321,10 € 321,10 € 

ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ  

1 103,06 € 103,06 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  
145AH 

2 172,18 € 344,36 € 

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ 
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 

1 323,70 € 323,70 € 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

1 475,80 € 475,80 € 
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ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  
(60Χ40) 

1 20,81 € 20,81 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  1.835,15 € 

ΦΠΑ 440,44 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.275,59 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

8.ΚΗΥ  9827 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB9700731K387186   

MNERCEDES 1517 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ  

2 201,01 € 402,02 € 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ  

2 201,01 € 402,02 € 

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

1 274,61 € 274,61 € 

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 

1 274,61 € 274,61 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΑΝΩ 

1 156,46 € 156,46 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   
145AH 

2 172,18 € 344,36 € 

AKΡΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2+,2-) 

4 28,50 € 114,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.968,08 € 

ΦΠΑ 472,34 € 

 
 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.440,42 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

9.ΚΗΥ  9829 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
MERCEDES ATEKO 1523      

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB970073IK387138  
MERCEDES 

ΚΟΡΝΑ  1 86,40 € 86,40 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ  2 128,70 € 257,40 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ  2 20,36 € 40,72 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 19,01 € 38,02 € 

ΚΑΘΡΕΠTΗΣ ΟΒΑΛ 
∆ΕΞΙΟΣ 1 

113,15 € 113,15 € 

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΡO 1 

21,11 € 21,11 € 

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ∆ΕΞΙ 1 21,11 € 21,11 € 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ  2 

186,12 € 372,24 € 

ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΑΞΟΝΑ 
ΠΤΟ 2 

419,69 € 839,38 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.789,53 € 

  ΦΠΑ 429,49 € 

 
 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.219,02 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΑ 

10.ΚΗΥ  9877 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ WDB9700221K767558   

MERCEDES  815 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ  

2 201,01 € 402,02 € 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ  

2 201,01 € 402,02 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
145AH 

2 172,18 € 344,36 € 

AKΡΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2+,2-) 

4 28,50 € 114,00 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ  2 201,50 € 403,00 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ  2 201,50 € 403,00 € 

ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ ( ΣΕΤ) 

1 156,00 € 156,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.224,40 € 

  ΦΠΑ 533,86 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.758,26 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

11. ΚΗΙ 8748 DAF CF 85 
ΤΥΠΟΣ:CF85DN3 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:XLRAD85M ΟOE788551 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:ΜΧ340S1  23/4/2009  FAD 

CF 25 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 131,22 € 131,22 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 42,72 € 42,72 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 24,51 € 24,51 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 2 13,17 € 26,34 € 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE 2 48,38 € 96,76 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  1 15,33 € 15,33 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  336,88 € 

  ΦΠΑ 80,85 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 417,73 € 

      

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

12.ΚΗΙ  8739 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ DAF  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ XLRAEL2700L455729 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -
ΓΝΗΣΙΟ 

2 66,09 € 132,18 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ -
ΓΝΗΣΙΟ 

2 17,63 € 35,26 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
-ΓΝΗΣΙΟ 

2 42,72 € 85,44 € 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-
ΓΝΗΣΙΟ  

2 65,61 € 131,22 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 
ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 

2 327,32 € 654,64 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-
ΓΝΗΣΙΟ 

2 327,32 € 654,64 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -
ΓΝΗΣΙΟ 

2 20,22 € 40,44 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
(ΣΕΤ)-ΓΝΗΣΙΟ 

1 36,89 € 36,89 € 
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   
120AH 

2 163,45 € 326,90 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.097,61 € 

  ΦΠΑ 503,43 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.601,04 € 

      

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

13.ΚΗΗ 4927 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ DAF  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ XLRAEL2700L476536 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -
ΓΝΗΣΙΟ 

2 66,09 € 132,18 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ -
ΓΝΗΣΙΟ 

2 17,63 € 35,26 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
-ΓΝΗΣΙΟ 

2 42,72 € 85,44 € 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-
ΓΝΗΣΙΟ  

2 65,61 € 131,22 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 
ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 

2 327,32 € 654,64 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-
ΓΝΗΣΙΟ 

2 327,32 € 654,64 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -
ΓΝΗΣΙΟ 

2 20,22 € 40,44 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
(ΣΕΤ)-ΓΝΗΣΙΟ 

1 36,89 € 36,89 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
120AH 

2 163,45 € 326,90 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.097,61 € 

  ΦΠΑ 503,43 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.601,04 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  

Κ.Α. 20-6263.003 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή µεταφορικών µέσων 

  

33.411,56 € 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

K.A. 20-6264.001 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΜΕ 122010 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ISUZU  
ATFS  2015 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ MPATFS86JFT017173 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

1 48,38 € 48,38 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

1 21,78 € 21,78 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

1 37,50 € 37,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
(52820402) 

1 67,50 € 67,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

1 127,50 € 127,50 € 
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(52820404) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ 
(ΣΕΤ) 

1 195,00 € 195,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 497,66 € 

    ΦΠΑ 119,44 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 617,10 € 

    

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΜΕ                     ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC1S B/D     

ΜΠΑΤΑΡΙΑ   40ΑΗ 

  

1 

  

124,10 € 

  

124,10 € 

  

  
  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 

  
124,10 € 

    ΦΠΑ 29,78 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 153,88 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΜΕ 84513 DULEVO  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2004VOO390  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ OΧHMA ΤΟΣ 

204E22163 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1 82,50 € 82,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ  1 22,50 € 22,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1 18,00 € 18,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ  

1 63,00 € 63,00 € 

ΣΚΟΥΠΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ 

3 180,00 € 540,00 € 

ΣΚΟΥΠΕΣ 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΕΣ  

5 345,00 € 1.725,00 € 

ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ (SET) 

1 630,00 € 630,00 € 

ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ  1 18,00 € 18,00 € 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ  1 420,00 € 420,00 € 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ  1 67,50 € 67,50 € 

ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  (SET) 1 60,00 € 

60,00 € 

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 1 480,00 € 

480,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  4.126,50 € 

ΦΠΑ 990,36 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 5.116,86 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  

K.A. 20-6264.001 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

 

5.887,84 € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Κ.Α. 10-6263.003 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή µεταφορικών µέσων  
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ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ 9848 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ KMHPM81CP2U074626 

HYUNDAI MOTOR C   MATRIX 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
60Ah 

1 69,62 € 69,62 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 8,50 € 8,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 10,20 € 10,20 € 

ΜΠΟΥΖΙ  4 2,77 € 11,08 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 99,40 € 

    ΦΠΑ 23,86 € 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 123,26 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 2.ΚΗΥ 9847 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ KMHPM81CP2U074628 

HYUNDAI MATRIX  

ΣΕΤ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1 251,64 € 251,64 € 

ΣΕΤ  Ο∆ΗΓΟΥΣ 
ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 

1 77,52 € 77,52 € 

ΣΕΤ ΦΛΑΤΖΕΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ 

1 87,17 € 87,17 € 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ 
ΠΟΡΤΑΣ Ο∆ΗΓΟΥ 

1 21,00 € 21,00 € 

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 
Ο∆ΗΓΟΥ(ΜΥΛΟΣ) 

1 139,50 € 139,50 € 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 1 110,84 € 110,84 € 

ΣΕΤ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

1 20,93 € 20,93 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
60Ah 

1 69,62 € 69,62 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 778,22 € 

    ΦΠΑ 186,77 € 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 964,99 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΥ 9875 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ KMHPM81CP3U082802 

ΣΕΤ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

1 20,93 € 20,93 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
60Ah 

1 69,62 € 69,62 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 90,55 € 

    ΦΠΑ 21,73 € 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 112,28 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4.ΚΗΥ 9898 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 10,80 € 10,80 € 
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ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
NLJWWH7WP4Z023398  HYUNDAI H1 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 3,50 € 3,50 € 

ΜΠΟΥΖΙ  4 9,66 € 38,64 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 1 8,01 € 8,01 € 

ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ  1 99,82 € 99,82 € 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ  2 29,38 € 58,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 219,53 € 

ΦΠΑ 52,69 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 272,22 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

5.ΚΗΥ 9846 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ JMP0NH76W2X005411 
MITSUBISHI PAJERO PININ T. JEEP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 6,63 € 6,63 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 3,83 € 3,83 € 

ΜΠΟΥΖΙ  4 12,90 € 51,60 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 1 18,70 € 18,70 € 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ  1 36,08 € 36,08 € 

ΣΕΤ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

1 26,08 € 26,08 € 

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΙΜΑΝΤΕΣ 

1 23,73 € 23,73 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
60Ah 

1 69,62 € 69,62 € 

ΧEΡΟΥΛΙ ΠΙΣΩ 
ΠΟΡΤΑΣ  (5ΘΥΡΑ) 

1 113,75 € 113,75 € 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΑΡΙ 
ΠΙΣΩ  

1 185,90 € 185,90 € 

ΚΑΘΙΣΜΑ Ο∆ΗΓΟΥ 
(ΒΑΣΗ + ΠΛΑΤΗ) 

1 2.345,20 € 2.345,20 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.881,12 € 

  ΦΠΑ 691,47 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 3.572,59 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

6.ΚΗΙ 8749 ΕΠΙΒΑΤΙΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WF0DXXGBBD7177990 FORD 
MONDEO 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 9,54 € 9,54 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 5,20 € 5,20 € 

ΜΠΟΥΖΙ  4 13,58 € 54,32 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    
80Ah 

1 105,81 € 105,81 € 

    

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 174,87 € 

  ΦΠΑ 41,97 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 216,84 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Κ.Α. 10-6263.003 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή µεταφορικών µέσων 

5.262,18 € 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  

K.A. 25-6263.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή µεταφορικών µέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1. ΚΗΥ 9845 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ MMBCNK74020016689 

L200 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  8 4,23 € 33,84 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   
95AH 

1 105,77 € 105,77 € 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ  1 142,40 € 142,40 € 

ΜΠΡΑΤΣO ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 274,50 € 274,50 € 

ΣΕΤ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

1 45,46 € 45,46 € 

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

1 70,30 € 70,30 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 672,27 € 

  ΦΠΑ 161,34 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 833,61 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΚΗΥ 9826 4X4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ JMZUF8UE200719982  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1 8,84 € 8,84 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 4,23 € 4,23 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 12,09 € 12,09 € 

ΜΠΟΥΖΙ 4 5,36 € 21,44 € 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ  2 27,42 € 54,84 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

1 39,32 € 39,32 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

1 28,43 € 28,43 € 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

1 8,93 € 8,93 € 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  8 6,12 € 48,96 € 

ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 17,85 € 35,70 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 262,78 € 

    ΦΠΑ 63,07 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 325,85 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΥ 9831 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ JMZUF8UE200719977 

mazda B2600 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1 8,84 € 8,84 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 4,23 € 4,23 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 12,09 € 12,09 € 
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ΜΠΟΥΖΙ 4 5,36 € 21,44 € 

ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

1 8,93 € 8,93 € 

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

1 61,20 € 61,20 € 

ΣΙΑΓΩΝΕΣ  1 41,12 € 41,12 € 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ 
ΦΡΕΝΩΝ  

1 
260,00 

260,00 € 

ΜΑΣΚΑ ΜΠΡΟΣ 1 54,84 € 54,84 € 

∆ΕΞΙΟ ΦΛΑΣ 
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

1 13,72 € 13,72 € 

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ ∆ΕΞΙ 1 17,82 € 17,82 € 

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ 

1 17,82 € 17,82 € 

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 1 156,30 € 156,30 € 

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

1 17,14 € 17,14 € 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ  1 70,00 70,00 € 

ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 1 60,00 60,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 825,49 € 

  ΦΠΑ 198,12 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 1.023,61 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4.ΚΗΥ  9880 MITSUBISHI     L 200 4X4 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO AΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

:   MMBCNK7402D016158                     

ΒΑΛΒΙ∆Α 4Χ4 
ΣΑΣΜΑΜ 1 

306,37 € 306,37 € 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ  1 142,40 € 142,40 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΡΕΣ 2 45,46 € 90,92 € 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
ΚΩΛΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
/ ΚΟΛΩΝΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
KΟΜΠΛΕ 2 

620,92 € 1.241,84 € 

ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ  
60Χ40 2 

101,75 € 203,50 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ  3 22,32 € 66,96 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ  3 53,86 € 161,58 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 45,64 € 136,92 € 

 ΣΕΤ  ΤΑΚΑΚΙΑ  1 112,40 € 112,40 € 

 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 1 

281,80 € 281,80 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.744,69 € 

  ΦΠΑ 658,73 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 3.403,42 € 
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K.A. 25-6263.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή µεταφορικών µέσων 

 

5.586,49 € 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

K.A. 70-6263.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή µεταφορικών µέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ 9879 4 Χ 4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ JMZU8242W333136 

MAZDA B2500 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  2 10,29 € 20,58 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ  2 6,05 € 12,10 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

1 39,32 € 39,32 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

1 26,61 € 26,61 € 

∆ΙΣΚΟΣ- ΠΛΑΤΟ 
(ΣΕΤ) 

1 221,00 € 221,00 € 

ΠΑΝΩ ΨΑΛΙ∆Ι 
ΚΟΜΠΛΕ  

2 89,11 € 178,22 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
(ΣΕΤ) 

1 16,49 € 16,49 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ 1 124,95 € 124,95 € 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 4 17,82 € 71,28 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ 1 34,27 € 34,27 € 

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΑΕΡΟΣ 

1 54,44 € 54,44 € 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (2 
ΣΕΙΡΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ) 

1 109,68 € 109,68 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 908,94 € 

  ΦΠΑ 218,15 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 1.127,09 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΚΗΙ 8740 4 Χ 4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ JN1APUD22U0070476  

NISSAN D22 PICK UP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  2 28,98 € 57,96 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  2 36,80 € 73,60 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ  2 14,49 € 28,98 € 

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  1 199,10 € 199,10 € 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ 
ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ ΚΑΤΩ  

2 26,55 € 53,10 € 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ 
ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ ΠΑΝΩ 

2 16,52 € 33,04 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 445,78 € 

ΦΠΑ 106,99 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 552,77 € 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΛΑ∆ΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ  





 62 

3.ΚΛΑ∆ΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ NEGRI 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZA9R340DΕ16F62034  
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LOBARDINI ΜΟΝΤΕΛΟ 

R340DL50OTRGN 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1 50,00 50,00 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 30,00 30,00 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  1 20,00 20,00 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 1.800,00 1.800,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.900,00 

  ΦΠΑ 456,00 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.356,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΆΝΗ  

K.A. 70-6263.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή µεταφορικών µέσων 

4.035,86€ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

K.A. 30-6263.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή µεταφορικών µέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ 9832 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ MMBCNK740XD030150 
MITSUBISHI L200 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 4 65,72 € 262,88 € 

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ(ΠΙΣΩ 
ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΟΜΠΛΕ) 

2 71,40 € 142,80 € 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ 
ΣΙΑΓΩΝΩΝ  

2 130,40 € 260,80 € 

ΤΙΜΟΝΙ 1 693,00 € 693,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.359,48 € 

  ΦΠΑ 326,28 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 1.685,76 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΚΗΥ 9843 VOLVO FLH 4Χ2 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : 

YV2E4CCA92B305252 

ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO ∆ΕΞΙ 
ΚΟΜΠΛΕ 

1 162,79 € 162,79 € 

ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΜΠΛΕ  

1 132,05 € 132,05 € 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟ∆ΙΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 
∆ΕΞΙΑ 

1 130,00 € 130,00 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 2 31,54 € 63,08 € 

∆ΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1 423,66 € 423,66 € 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 
ΣΕΤ 

1 250,90 € 250,90 € 

ΧΕΙΡΟΛΑΒH 
ΚΛEΙ∆ΑΡΙΑΣ   
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

1 21,29 € 21,29 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ                                         2 141,36 € 282,72 € 
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ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
ΜΙΚΡΑ                                     

2 16,25 € 32,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ      
ΜΕΓΑΛΑ                                

2 32,99 € 65,98 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 25,44 € 50,88 € 

ΦΙΛΤΡΟ  
ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆Α                           

2 81,76 € 163,52 € 

ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΟΒΑΛ 
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ 

1 119,02 € 119,02 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.898,39 € 

 
ΦΠΑ 455,61 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.354,00 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΙ 8728 FORD 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WFOUMFE108W770891 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

1 219,35 € 219,35 € 

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΙΜΑΝΤΕΣ  

1 28,80 € 28,80 € 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 
ΣΕΤ 

4 65,81 € 263,24 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

1 
450,00 

450,00 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

1 68,54 € 68,54 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V     
95AH 

1 105,77 € 105,77 € 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 49,35 € 49,35 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.185,05 € 

  ΦΠΑ 284,41 € 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 1.469,46 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

ΕΙ∆ΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

4.ΚΗΥ 9841 MITSUBISHI L200 4X4  
5/2/2002 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

MMB0NK7401D067364 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:4D56AX 

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΟ 

1 1.173,25 € 1.173,25 € 

ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ 2 195,92 € 391,84 € 

ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ 
ΣΕΤ 

1 511,42 € 511,42 € 

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ 
ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

1 45,66 € 45,66 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 2.122,17 € 

 
ΦΠΑ 509,32 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.631,49 € 

        

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΑ 

5.ΚΗΙ 8712 FORD 4X4 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WF0LMFE405W452977 RANGER 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  

1 61,69 € 61,69 € 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

1 28,80 € 28,80 € 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 
(ΣΕΤ) 

1 60,32 € 60,32 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

1 39,15 € 39,15 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

1 26,63 € 26,63 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 216,59 € 

  ΦΠΑ 51,98 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 268,57 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

6.ΚΗΙ 8741 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZFA31200003291437 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  60AH 

  

1 

  

152,22 € 

   
152,22 €  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 152,22 € 

  ΦΠΑ 36,53 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 188,75 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

7.ΚΗΙ 8713 ΑΝΑΤΡΕΠ. ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ YV2TBMOA37B466288 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 123,24 € 123,24 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 2 34,76 € 69,52 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  1 50,61 € 50,61 € 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 1 1.208,74 € 1.208,74 € 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 35,72 € 35,72 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

1 131,52 € 131,52 € 

ΓΡΥΛΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 
Ο∆ΗΓΟΥ ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

1 91,86 € 91,86 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.711,21 € 

  ΦΠΑ 410,69 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.121,90 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

8.ΚΗΙ 8727 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZAPS90THW00000929 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 15,73 € 15,73 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 1 15,73 € 15,73 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  1 17,82 € 17,82 € 

ΜΠΟΥΖΙ 4 12,58 € 50,32 € 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  

1 95,42 € 95,42 € 
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ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

1 95,42 € 95,42 € 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ 
ΦΡΕΝΩΝ  

1 58,71 € 58,71 € 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ 1 17,82 € 17,82 € 

          

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 366,97 € 

  ΦΠΑ 88,07 € 

  ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ  455,04 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  

K.A. 30-6263.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή µεταφορικών µέσων 

11.174,97 € 

TEXNIKH Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 K.A. 30-6264.003 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  &  & επισκευή µηχανηµάτων   

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΜΕ 84536 MAZDA B2500 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ JMZUN82424W340122 

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 
ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ 

4 10,26 € 41,04 € 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 4 15,08 € 60,32 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 2 6,05 € 12,10 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  2 7,50 € 15,00 € 

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΑΕΡΟΣ  

1 54,44 € 54,44 € 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 
(2ΣΕΙΡΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ) 

1 109,68 € 109,68 € 

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 1 208,42 € 208,42 € 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

1 12,34 € 12,34 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

1 39,32 € 39,32 € 

ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

1 26,63 € 26,63 € 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

  
1 43,55 € 43,55 €  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 622,84 € 

  ΦΠΑ 149,48 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 772,32 € 

      

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΜΕ 5136 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 
ΗΒΜ   ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3800190601  

ΑΡΙΘΜ. ΚΗΝΙΤΗΡΑ  
YD80571U615907A3 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 6 11,70 € 70,20 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 6 11,10 € 66,60 € 

ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 2 79,90 € 159,80 € 
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

  
1 178,50 € 178,50 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 475,10 € 

  ΦΠΑ 114,02 € 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 589,12 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΜΕ 39502 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
KOMATSU  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
FKI93F80982 KOMATSU WB93R-2  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 35,70 € 71,40 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 2 54,42 € 108,84 € 

ΦΙΣΟΥΝΑ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

1 15,85 € 15,85 € 

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆Α 2 29,05 € 58,10 € 

ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ 
ΚΟΜΠΛΕ 

2 36,24 € 72,48 € 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

1 54,43 € 54,43 € 

ΜΠΡΑΤΣΟ 
ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ  

1 75,82 € 75,82 € 

ΜΠΡΑΤΣΟ 
ΚΑΘΡΕΠΤΗ ∆ΕΞΙ  

1 97,03 € 97,03 € 

ΦΑΡΟΣ 12V 1 46,24 € 46,24 € 

    

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 600,19 € 

  ΦΠΑ 144,05 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 744,24 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4.ΜΕ  33637 ΕΣΚΑΦΕΑΣ CASE 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ CGG0162053  

  

  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

4 34,01 € 136,04 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

4 26,17 € 104,68 € 

ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 2 310,70 € 621,40 € 

ΚΑΤΩ ΚΟΛΑΡΟ 
ΨΥΓΕΙΟΥ 

1 46,85 € 46,85 € 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 43,65 € 43,65 € 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΙΣΩ 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ 

2 223,00 € 446,00 € 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ 
ΠΥΡΟΥΣ ΠΑΝΩ (ΣΕΤ)  

2 113,02 € 226,04 € 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ 
ΠΥΡΟΥΣ ΚΑΤΩ (ΣΕΤ)  

2 163,11 € 326,22 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.950,88 € 

    ΦΠΑ 468,21 € 
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     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 2.419,09 € 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

5. ΜΕ 122013 JCB 3CX ECO 
SITEMASTER ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

JCB3CX4TCG2449857   κινητήρα: 
444TA4-55b1 (EURO III) 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΣ JCB  
(ΓΝΗΣΙΟ)320/04133 

1 16,50 € 16,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)333/D2696 

1 78,00 € 78,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  JCB  
(ΓΝΗΣΙΟ)32/925683 

1 30,00 € 30,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)320/07382 

1 97,50 € 97,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)32/925950 

1 45,00 € 45,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Α JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)320/07853 

1 88,50 € 88,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)581/M8564 

1 24,00 € 24,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)32/925346 

1 64,50 € 64,50 € 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
JCB 
(ΓNHΣIO)332/A9113 

1 42,00 € 42,00 € 

ΦΛΑNΤΖΑ 
ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)813/10186 

1 42,00 € 42,00 € 

ΦΙΛΤΡΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΞΗΣ JCB 
(ΓNHΣIO)332/F8191 

1 168,00 € 168,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 696,00 € 

  ΦΠΑ 167,04 € 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 863,04 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΝΑΝΗ 

K.A. 30-6264.003 Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  &  & 
επισκευή µηχανηµάτων   

 

5.387,81 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 
70.746,71 
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ΟΜΑΔΑ B ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ) 

K.A. 20-6263.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΙ-8748 ΦΟΡΤΗΓΟ 

  

385/65R22.5 εμπρόσθια 4 360,00 € 1.440,00 € 

315/80R22.5 Οπίσθια 

/Μικτών  
8 350,00 € 2.800,00 € 

2.KHI-8725  Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 330,00 € 660,00 € 

315/80R22,5 Οπίσθια  4 340,00 € 1.360,00 € 

3.ΚΗΙ-8724 Απορ/φόρο 

  

215/75R17,5 Εμπρόσθια 2 165,00 € 330,00 € 

215/75R17,5 Οπίσθια 4 170,00 € 680,00 € 

4.ΚΗΗ-4926 Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 330,00 € 660,00 € 

315/80R22,5 Οπίσθια  4 340,00 € 1.360,00 € 

5.ΚΗΙ-8726 Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 330,00 € 660,00 € 

315/80R22,5 Οπίσθια  4 340,00 € 1.360,00 € 

6.ΚΗΥ-9900 Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 330,00 € 660,00 € 

315/80R22,5 Οπίσθια  4 340,00 € 1.360,00 € 

7.ΚΗΥ-9827 Απορ/φόρο 

  

275/70R22.5 Εμπρόσθια 2 320,00 € 640,00 € 

275/70R22.5 Οπίσθια 4 335,00 € 1.340,00 € 

8.ΚΗΙ-8739 Απορ/φόρο 

  

285/70R19,5 Εμπρόσθια 2 235,00 € 470,00 € 

285/70R19,5 Οπίσθια 4 245,00 € 980,00 € 

9.KHH-4927 Απορ/φορο 
285/70R19,5 Εμπρόσθια 2 235,00 € 470,00 € 

285/70R19,5 Οπίσθια 4 245,00 € 980,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 18.210,00 € 

 
Φ Π Α 4.370,40 € 

   
 ΣΥΝΟΛΟ  22.580,40 € 

    
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Κ.Α. 10-6263.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9848 Επιβατικό 185/60R14 4 60,00 € 240,00 € 

2.ΚΗΥ-9847 Επιβατικό 185/60R14 4 60,00 € 240,00 € 

3. ΚΗΥ-9875 Επιβατικό 185/60R14 4 60,00 € 240,00 € 

4.ΚΗΥ-9898 Επιβατικό 
Mini Bus 205/70R15C 4 93,00 € 372,00 € 
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5.ΚΗΥ-9846 επιβατικό 4x4 205/75R15 4 82,00 € 328,00 € 

6.ΚΗΙ-8749 Επιβατικό 205/55R16 4 75,00 € 300,00 € 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.720,00 € 

  
 

Φ Π Α  412,80 € 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ  2.132,80 € 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ K.A. 25-6263.001 

 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9845 ΦΟΡΤΗΓΟ 
4x4 

205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

2.ΚΗΥ-9826 ΦΟΡΤΗΓΟ 
4x4 

205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

3.ΚΗΥ-9831 ΦΟΡΤΗΓΟ 
4x4 

205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 1.140,00 € 

  
 

Φ Π Α  273,60 € 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.413,60 € 

  
    

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

K.A. 70-6263.001 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9879  ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

          

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 380,00 € 

  
 

Φ Π Α  91,20 € 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 471,20 € 

  
    
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ) 

K.A. 30-6263.001 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9832 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

2.ΚΗΥ-9841 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

3.ΚΗΙ-8728 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

4.ΚΗΙ-8712 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

5.ΚΗΙ-8713 ΦΟΡΤΗΓΟ  

275/70R22.5 
Εµπρόσθια 

2 320,00 € 640,00 € 

275/70R22.5 
Οπίσθια 

4 335,00 € 1.340,00 € 
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6.ΚΗΙ-8727 ΦΟΡΤΗΓΟ  155R12C 4 68,00 € 272,00 € 

7.ΚΗΙ-8741 Επιβατικό 4x4  185/60R15 4 75,00 € 300,00 € 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 4.072,00 € 

  
 

Φ Π Α 977,28 € 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ  5.049,28 € 

  
    

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ)  

K.A. 30-6264.002 Προµήθεια  ελαστικών λοιπών µηχανηµάτων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΜΕ-84536 Φορτηγό 4x4 205/80R16 4 95,00 € 380,00 € 

2.ΜΕ-106289 Μπετονιέρα 12,5/80-18 4 260,00 € 1.040,00 € 

3.ΜΕ122013 JCB Φορτωτής 
εκσκαφέας 

12,5/80-18 2 260,00 € 520,00 € 

16,9-28  2 520,00 € 1.040,00 € 

4..ME-5136 Ισοπεδωτης Γαιών 17,5-25  6 690,00 € 4.140,00 € 

5.ME33637 Φορτωτής-Εκσκαφέας 
16,9-28  2 520,00 € 1.040,00 € 

12,5/80-18 2 260,00 € 520,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 8.680,00 € 

    Φ Π Α 2.083,20 € 

     ΣΥΝΟΛΟ  10.763,20 € 

     

     
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ )Κ.Α 20-6264.003 Προµήθεια  ελαστικών λοιπών µηχανηµάτων 

1.ME 84513-Σαρωθρο  7.00-12 (set) 4 118,00 € 472,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 472,00 

Φ Π Α 113,28 

 ΣΥΝΟΛΟ  585,28 € 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 

 

42.995,76 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΟΜΑΔΑ Περιγραφή/CPV 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ (€) 

ΦΠΑ (24%) 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (€) 

Α 

Ανταλλακτικά οχηµάτων & 

µηχανηµάτων 

(CPV  34300000-0:  

Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα 

οχήµατα και για τους κινητήρες τους) 

57.053,79 13.692,92 70.746,71 
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Β 

Ελαστικά Επίσωτρα  οχηµάτων & 

µηχανηµάτων 

(CPV  34350000-5:   Ελαστικά ελαφράς 

και βαρέας χρήσεως 

34.674,00 8.321,76 42.995,76 

ΣΥΝΟΛΑ 91.727,79 22.014,68 113.742,47 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                  

 

           

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ :  

 

 

 

Προμήθεια Ανταλλακτικών και 

Ελαστικών επισώτρων οχημάτων & 

μηχανημάτων Δ. Σητείας για το έτος 
2019-2020.  

 

4687/20-06-2019 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) 

 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

 

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,  

 

fax ……………… 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Κ.Α. 20-6263.003 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1. ΚΗΙ 8725 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9525031L427212  MERCEDES 1829K  

(AXOR) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 2 
  

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ 

ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 
2 

  

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

1 
  

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1 
  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 
  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  145AH 2 
  

ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ADBILUE 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 1 
  

        

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
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2.ΚΗΙ 8724 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZCFA1AG0302551448  IVECO  100E22 

(EUROCARGO) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 4 
  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 
  

ΚΟΥΤΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ  1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑΔΙΟΥ 2 
  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 2 
  

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ  2 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΥ  9878 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZCFA1LJ0202424678   IVECO A1LM01 

ΚΑΤΡΑΝ 1 
  

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 
  

ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 1 
  

ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ 2 
  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 2 
  

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
4 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4. ΚΗΥ 9899 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΣΟΥ 
VWANCFTK053426870  NISSAN ATLEON 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑΔΙΟΥ 2 
  

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 100Ah 2   

ΤΑΚΑΚΙΑ (ΣΕΤ) 2 
  

ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤ. 

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
1 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
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5.ΚΗΗ  4926 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZCFA1TM0202442701 IVECO A1TM01 

EUROCARGO 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΑΝΩ 
1 

  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΚΑΤΩ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   120AH 2 
  

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΓΡΥΛΟΣ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

1 
  

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-

ΕΜΠΡΟΣ 
2 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

6.ΚΗΙ 8726 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9525031L387834 MERCEDES 1824K 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

1 
  

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1 
  

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 1 
  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    145AH 2 
  

ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ 1 
  

ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  

(60Χ40) 
1 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

7.ΚΗΥ  9900 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9525031K934088  MERCEDES  1823K 

ATECO 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑΔΙΟΥ 2 
  

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 2 
  

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
1 

  

ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΕ 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ  

1 
  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  145AH 2 
  

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ 

ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 
1 

  

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

1 
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ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  

(60Χ40) 
1 

  

    

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

8.ΚΗΥ  9827 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9700731K387186   MNERCEDES 1517 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ  
2 

  

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ  
2 

  

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 
1 

  

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ 

ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 
1 

  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΠΑΝΩ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   145AH 2 
  

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2+,2-) 
4 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 
 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 

 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

9.ΚΗΥ  9829 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ MERCEDES 
ATEKO 1523      ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WDB970073IK387138  MERCEDES 

ΚΟΡΝΑ  1 
  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ  2 
  

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ  2 
  

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 
  

ΚΑΘΡΕΠTΗΣ ΟΒΑΛ 

ΔΕΞΙΟΣ 1   

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡO 1 
  

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΔΕΞΙ 1 
  

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ  2   

ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΑΞΟΝΑ ΠΤΟ 2 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 
 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 

 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

10.ΚΗΥ  9877 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
2 
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WDB9700221K767558   MERCEDES  815 ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ  

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ  
2 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    145AH 2 
  

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2+,2-) 
4 

  

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ  2 
  

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ  2 
  

ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 

ΕΜΠΡΟΣ ( ΣΕΤ) 
1 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

11. ΚΗΙ 8748 DAF CF 85 ΤΥΠΟΣ:CF85DN3 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:XLRAD85MΟOE788551 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:ΜΧ340S1  23/4/2009  FAD CF 

25 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡO ADBLUE 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

      

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

12.ΚΗΙ  8739 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ DAF  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ XLRAEL2700L455729 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -ΓΝΗΣΙΟ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ -

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-ΓΝΗΣΙΟ  2 
  

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ-

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

(ΣΕΤ)-ΓΝΗΣΙΟ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   120AH 2 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
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  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

      

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

13.ΚΗΗ 4927 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ DAF  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ XLRAEL2700L476536 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -ΓΝΗΣΙΟ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ -

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-ΓΝΗΣΙΟ  2 
  

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ-

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -

ΓΝΗΣΙΟ 
2 

  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

(ΣΕΤ)-ΓΝΗΣΙΟ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 2 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

Α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κ.Α. 20-6263.003 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  &   
επισκευή μεταφορικών μέσων 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

K.A. 20-6264.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή λοιπών μηχανημάτων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΜΕ 122010 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ISUZU  ATFS  
2015 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

MPATFS86JFT017173 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

(52820402) 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

(52820404) 
1 
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TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 1 
  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΜΕ                     ΣΑΡΩΘΡΟ KARCHER ICC1S 
B/D     

ΜΠΑΤΑΡΙΑ   40ΑΗ 

  

1 

    

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΜΕ 84513 DULEVO  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2004VOO390  

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ OΧHMAΤΟΣ 204E22163 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ  1 
  

ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ 3 
  

ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ  5 
  

ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ 

(SET) 
1 

  

ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ  1 
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ  1 
 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ  1 
 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  

(SET) 1  

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 1  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

K.A. 20-6264.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

 

 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Α+Β) 

 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Κ.Α. 10-6263.003 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων  
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ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ 9848 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
KMHPM81CP2U074626 HYUNDAI MOTOR 

C   MATRIX 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΜΠΟΥΖΙ  4 
  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    ΦΠΑ 
 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 2.ΚΗΥ 9847 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
KMHPM81CP2U074628 HYUNDAI MATRIX  

ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1 
  

ΣΕΤ  ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΒΑΛΒΙΔΩΝ 
1 

  

ΣΕΤ ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 1 
  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ 

ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ 
1 

  

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 

ΟΔΗΓΟΥ(ΜΥΛΟΣ) 
1 

  

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 1 
  

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    ΦΠΑ 
 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΥ 9875 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
KMHPM81CP3U082802 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    ΦΠΑ 
 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4.ΚΗΥ 9898 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
NLJWWH7WP4Z023398  HYUNDAI H1 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΜΠΟΥΖΙ  4 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 1 
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ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ  1 
  

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ  2 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

5.ΚΗΥ 9846 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMP0NH76W2X005411 MITSUBISHI 

PAJERO PININ T. JEEP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΜΠΟΥΖΙ  4 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 1 
  

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ  1 
  

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 
1 

  

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΙΜΑΝΤΕΣ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 1 
  

ΧEΡΟΥΛΙ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ  

(5ΘΥΡΑ) 
1 

  

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ  1 
  

ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (ΒΑΣΗ 

+ ΠΛΑΤΗ) 
1 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

6.ΚΗΙ 8749 ΕΠΙΒΑΤΙΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WF0DXXGBBD7177990 FORD MONDEO 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΜΠΟΥΖΙ  4 
  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    80Ah 1 
  

    

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Κ.Α. 10-6263.003 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή μεταφορικών μέσων 
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

K.A. 25-6263.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1. ΚΗΥ 9845 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
MMBCNK74020016689 L200 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  8 
  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   95AH 1 
  

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ  1 
  

ΜΠΡΑΤΣO ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 
  

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 
  

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ 

ΚΑΡΟΤΣΑΣ 
1 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΚΗΥ 9826 4X4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZUF8UE200719982  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 
  

ΜΠΟΥΖΙ 4 
  

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ  2 
  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΑΝΩ 
1 

  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΚΑΤΩ 
1 

  

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
1 

  

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ  8 
  

ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 
  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΥ 9831 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZUF8UE200719977 mazda B2600 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1 
  

ΜΠΟΥΖΙ 4 
  

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 1 
  

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ 

ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 
1 

  

ΣΙΑΓΩΝΕΣ  1 
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ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΡΕΝΩΝ  
1 

 

ΜΑΣΚΑ ΜΠΡΟΣ 1 
  

ΔΕΞΙΟ ΦΛΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 1 
  

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ ΔΕΞΙ 1 
  

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 1 
  

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 1 
  

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ 

ΚΑΡΟΤΣΑΣ 
1 

  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ  1 
 

ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 1 
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4.ΚΗΥ  9880 MITSUBISHI     L 200 4X4 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO AΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ :   

MMBCNK7402D016158                     

ΒΑΛΒΙΔΑ 4Χ4 ΣΑΣΜΑΜ 1 
  

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ  1 
  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΡΕΣ 2 
  

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΛΟΝΑΣ 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ / ΚΟΛΩΝΑ 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ KΟΜΠΛΕ 2   

ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ  

60Χ40 2   

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ  3 
  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ  3 
  

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 
  

 ΣΕΤ  ΤΑΚΑΚΙΑ  1 
  

 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ 

ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

K.A. 25-6263.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή μεταφορικών μέσων 

 

 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

K.A. 70-6263.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
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1.ΚΗΥ 9879 4 Χ 4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZU8242W333136 MAZDA B2500 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  2 
  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΑΝΩ 
1 

  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΚΑΤΩ 
1 

  

ΔΙΣΚΟΣ- ΠΛΑΤΟ (ΣΕΤ) 1 
  

ΠΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΜΠΛΕ  2 
  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

(ΣΕΤ) 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ 1 
  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 4 
  

ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ 1 
  

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 

ΑΕΡΟΣ 
1 

  

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (2 ΣΕΙΡΕΣ 

ΚΥΨΕΛΕΣ) 
1 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΚΗΙ 8740 4 Χ 4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ JN1APUD22U0070476  

NISSAN D22 PICK UP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  2 
  

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ  1 
  

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 

ΚΑΤΩ  
2 

  

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 

ΠΑΝΩ 
2 

  

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ  

3.ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ NEGRI 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZA9R340DΕ16F62034  
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LOBARDINI ΜΟΝΤΕΛΟ 

R340DL50OTRGN 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  1   

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1   

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ  1   

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1   

   ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ  

  ΦΠΑ  

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ  





 84 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

K.A. 70-6263.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή μεταφορικών μέσων 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

K.A. 30-6263.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ 9832 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
MMBCNK740XD030150 MITSUBISHI L200 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 4 
  

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ 

ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ(ΠΙΣΩ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΟΜΠΛΕ) 

2 
  

ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ  2 
  

ΤΙΜΟΝΙ 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΚΗΥ 9843 VOLVO FLH 4Χ2 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : YV2E4CCA92B305252 

ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO ΔΕΞΙ 

ΚΟΜΠΛΕ 
1 

  

ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΜΠΛΕ  
1 

  

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ 

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΕΞΙΑ 
1 

  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 2 
  

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
1 

  

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ 1 
  

ΧΕΙΡΟΛΑΒH ΚΛEΙΔΑΡΙΑΣ   

ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
1 

  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ                                         2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΙΚΡΑ                                     2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ      

ΜΕΓΑΛΑ                                 
2 

  

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ  ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ                           2 
  

ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΟΒΑΛ 

ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 
1 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 

 

 
ΦΠΑ 

 
 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
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ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΚΗΙ 8728 FORD 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WFOUMFE108W770891 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ 

ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 
1 

  

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΙΜΑΝΤΕΣ  
1 

  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕΤ 4 
  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΑΝΩ 
1 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΚΑΤΩ 
1 

  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V     95AH 1 
  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

 ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

ΕΙΔΟΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

4.ΚΗΥ 9841 MITSUBISHI L200 4X4  
5/2/2002 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

MMB0NK7401D067364 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:4D56AX 

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΚΟΜΠΛΕ 

ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ 
1 

  

ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ 2 
  

ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ ΣΕΤ 1 
  

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ 

ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
1   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 

 

 
ΦΠΑ 

 
   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 

 
        

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

5.ΚΗΙ 8712 FORD 4X4 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WF0LMFE405W452977 RANGER 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 

ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  
1 

  

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
1 

  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ (ΣΕΤ) 1 
  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΑΝΩ 
1 

  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΚΑΤΩ 
1 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΑΞΙΑ 

6.ΚΗΙ 8741 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZFA31200003291437 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  60AH 

  

1 

    

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

7.ΚΗΙ 8713 ΑΝΑΤΡΕΠ. ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ YV2TBMOA37B466288 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  1 
  

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 1 
  

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 1 
  

ΓΡΥΛΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ 

ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
1 

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

8.ΚΗΙ 8727 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZAPS90THW00000929 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  1 
  

ΜΠΟΥΖΙ 4 
  

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 

ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  
1 

  

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
1 

  

ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ  1 
  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

  ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ  
 

Α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

K.A. 30-6263.002 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & 
επισκευή μεταφορικών μέσων 

 

TEXNIKHΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 K.A. 30-6264.003 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  &  & επισκευή μηχανημάτων   

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
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ΑΞΙΑ 

1.ΜΕ 84536 MAZDA B2500 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZUN82424W340122 

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 4 
  

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 4 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ  2 
  

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ 

ΑΕΡΟΣ  
1 

  

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (2ΣΕΙΡΕΣ 

ΚΥΨΕΛΕΣ) 
1   

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 1   

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ 

ΚΑΡΟΤΣΑΣ 
1   

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΑΝΩ 
1   

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΚΑΤΩ 
1   

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

  
1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

      

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

2.ΜΕ 5136 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΗΒΜ   
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3800190601  ΑΡΙΘΜ. 

ΚΗΝΙΤΗΡΑ  YD80571U615907A3 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 6 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 6 
  

ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 2 
  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

3.ΜΕ 39502 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
KOMATSU  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ FKI93F80982 
KOMATSU WB93R-2  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 2 
  

ΦΙΣΟΥΝΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 1 
  

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ 2 
  

ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΚΟΜΠΛΕ 2 
  

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑ 

ΦΡΕΝΩΝ 
1   

ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ  
1   
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ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 

ΔΕΞΙ  
1   

ΦΑΡΟΣ 12V 1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

4.ΜΕ  33637 ΕΣΚΑΦΕΑΣ CASE 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ CGG0162053  

  

  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
4 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
4 

  

ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 2 
  

ΚΑΤΩ ΚΟΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 1 
  

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1 
  

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΙΣΩ 

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ 

2 
  

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ 

ΠΑΝΩ (ΣΕΤ)  

2 
  

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ 

ΚΑΤΩ (ΣΕΤ)  

2 
  

    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    ΦΠΑ 
 

     ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

5. ΜΕ 122013 JCB 3CX ECO SITEMASTER 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ  JCB3CX4TCG2449857   
κινητήρα: 444TA4-55b1 (EURO III) 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΣ JCB  

(ΓΝΗΣΙΟ)320/04133 

1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)333/D2696 

1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  JCB  

(ΓΝΗΣΙΟ)32/925683 

1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)320/07382 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)32/925950 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Α JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)320/07853 

1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)581/M8564 
1 
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                                                                                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)32/925346 
1 

  

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ JCB 

(ΓNHΣIO)332/A9113 
1 

  

ΦΛΑNΤΖΑ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)813/10186 

1 
  

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΨΥΞΗΣ JCB 

(ΓNHΣIO)332/F8191 

1 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  ΦΠΑ 
 

   ΑΞΙΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

K.A. 30-6264.003 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  &  & 
επισκευή μηχανημάτων   

 

 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  (Α+Β) 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με ΦΠΑ 24% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                  

 

           

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ :  

 

 

 

Προμήθεια Ανταλλακτικών και 

Ελαστικών επισώτρων οχημάτων & 
μηχανημάτων Δ. Σητείας για το έτος 

2019-2020.  

 

4687/20-06-2019 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) 

 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

 

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,  

 

fax …………… 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΧΗΜΑΤΑ) 

K.A. 20-6263.002 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΙ-8748 ΦΟΡΤΗΓΟ 

  

385/65R22.5 εμπρόσθια 4 
  

315/80R22.5 Οπίσθια 

/Μικτών  
8 

  

2.KHI-8725  Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 
  

315/80R22,5 Οπίσθια  4 
  

3.ΚΗΙ-8724 Απορ/φόρο 

  

215/75R17,5 Εμπρόσθια 2 
  

215/75R17,5 Οπίσθια 4 
  

4.ΚΗΗ-4926 Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 
  

315/80R22,5 Οπίσθια  4 
  

5.ΚΗΙ-8726 Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 
  

315/80R22,5 Οπίσθια  4 
  

6.ΚΗΥ-9900 Απορ/φόρο 

  

315/80R22,5 Εμπρόσθια 2 
  

315/80R22,5 Οπίσθια  4 
  

7.ΚΗΥ-9827 Απορ/φόρο 

  

275/70R22.5 Εμπρόσθια 2 
  

275/70R22.5 Οπίσθια 4 
  

8.ΚΗΙ-8739 Απορ/φόρο 

  

285/70R19,5 Εμπρόσθια 2 
  

285/70R19,5 Οπίσθια 4 
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9.KHH-4927 Απορ/φορο 
285/70R19,5 Εμπρόσθια 2 

  
285/70R19,5 Οπίσθια 4 

  

   
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 

 

 
Φ Π Α 

 

   
 ΣΥΝΟΛΟ  

 

    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ) Κ.Α 20-6264.003 Προμήθεια  ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 

 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 

1.ME 84513-Σαρωθρο 

 

7.00-12 (set) 4 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

Φ Π Α 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Κ.Α. 10-6263.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9848 Επιβατικό 185/60R14 4 
  

2.ΚΗΥ-9847 Επιβατικό 185/60R14 4 
  

3. ΚΗΥ-9875 Επιβατικό 185/60R14 4 
  

4.ΚΗΥ-9898 Επιβατικό 
Mini Bus 205/70R15C 4 

  
5.ΚΗΥ-9846 επιβατικό 4x4 205/75R15 4 

  
6.ΚΗΙ-8749 Επιβατικό 205/55R16 4 

  
  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 

 
  

 
Φ Π Α  

 
  

 
 ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ K.A. 25-6263.001 

 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ   

ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9845 ΦΟΡΤΗΓΟ 
4x4 

205/80R16 4 
  

2.ΚΗΥ-9826 ΦΟΡΤΗΓΟ 
4x4 

205/80R16 4 
  

3.ΚΗΥ-9831 ΦΟΡΤΗΓΟ 
4x4 

205/80R16 4 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  
 

Φ Π Α  
 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
    

 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

K.A. 70-6263.001 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων  

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9879  ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 
  

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  
 

Φ Π Α  
 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΟΧΗΜΑΤΑ) 

K.A. 30-6263.001 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΚΗΥ-9832 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 
  

2.ΚΗΥ-9841 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 
  

3.ΚΗΙ-8728 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 
  

4.ΚΗΙ-8712 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 4 
  

5.ΚΗΙ-8713 ΦΟΡΤΗΓΟ  

275/70R22.5 
Εµπρόσθια 

2 
  

275/70R22.5 
Οπίσθια 

4 
  

6.ΚΗΙ-8727 ΦΟΡΤΗΓΟ  155R12C 4 
  

7.ΚΗΙ-8741 Επιβατικό 4x4  185/60R15 4 
  

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

  
 

Φ Π Α 
 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ) 

K.A. 30-6264.002 Προµήθεια  ελαστικών λοιπών µηχανηµάτων 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ   
ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

1.ΜΕ-84536 Φορτηγό 4x4 205/80R16 4 
  

2.ΜΕ-106289 Μπετονιέρα 12,5/80-18 4 
  

3.ΜΕ122013 JCB Φορτωτής 
εκσκαφέας 

12,5/80-18 2 
  

16,9-28  2 
  

4..ME-5136 Ισοπεδωτης Γαιών 17,5-25  6 
  

5.ME33637 Φορτωτής-Εκσκαφέας 
16,9-28  2 

  
12,5/80-18 2 
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    ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΩΝ 
 

    Φ Π Α 
 

     ΣΥΝΟΛΟ  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με ΦΠΑ 24%  

 

                                                                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                          

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Προμήθεια Ανταλλακτικών και 

Ελαστικών επισώτρων οχημάτων & 

μηχανημάτων Δ. Σητείας για το έτος 

2019-2020.  

 

 

4687/20-06-2019 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ)  

 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

 

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,  

 

fax ……………… 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

1. ΚΗΙ 8725 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WDB9525031L427212  
MERCEDES 1829K  (AXOR) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 
 

 

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ 
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 

 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 
 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  145AH 
 

 

ΤΑΠΑ ∆ΟΧΕΙΟΥ ADBILUE 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

2.ΚΗΙ 8724 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ZCFA1AG0302551448  IVECO  
100E22 (EUROCARGO) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 
 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
 

 

ΚΟΥΤΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 
 

 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

3.ΚΗΥ  9878 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ZCFA1LJ0202424678   IVECO 
A1LM01 

ΚΑΤΡΑΝ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆ΑΣ 
 

 

ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆Α 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 
 

 

ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

4. ΚΗΥ 9899 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΣΟΥ 

VWANCFTK053426870  
NISSAN ATLEON 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 100Ah 
 

ΤΑΚΑΚΙΑ (ΣΕΤ) 
 

 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤ. 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

5.ΚΗΗ  4926 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ZCFA1TM0202442701 IVECO 
A1TM01 EUROCARGO 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   120AH 
 

 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΓΡΥΛΟΣ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

 

 

 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-
ΕΜΠΡΟΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

6.ΚΗΙ 8726 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WDB9525031L387834 
MERCEDES 1824K 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 
 

 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    145AH 
 

 

ΙΜΑΝΤΑΣ ∆ΥΝΑΜΟ 
 

 

ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  (60Χ40) 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

7.ΚΗΥ  9900 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WDB9525031K934088  
MERCEDES  1823K ATECO 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
 

 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
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ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  145AH 
 

 

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ 
ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 

 

 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

 

ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  (60Χ40) 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

8.ΚΗΥ  9827 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WDB9700731K387186   
MNERCEDES 1517 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ 
ΕΜΠΡΩΣ 

 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ 
ΠΙΣΩ 

 

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

 

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΑΝΩ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   145AH 
 

 

AKΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(2+,2-) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

9.ΚΗΥ  9829 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
MERCEDES ATEKO 1523      

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB970073IK387138  

MERCEDES 

ΚΟΡΝΑ 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΚΑΘΡΕΠTΗΣ ΟΒΑΛ ∆ΕΞΙΟΣ 
 

 

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡO 
 

 

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ∆ΕΞΙ 
 

 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ 
ΕΜΠΡΩΣ 
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ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΑΞΟΝΑ ΠΤΟ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

10.ΚΗΥ  9877 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ 

WDB9700221K767558   
MERCEDES  815 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ 
ΕΜΠΡΩΣ 

 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ 
ΠΙΣΩ 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    145AH 
 

 

AKΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(2+,2-) 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 
 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ 
 

 

ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ( 
ΣΕΤ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

11. ΚΗΙ 8748 DAF CF 85 
ΤΥΠΟΣ:CF85DN3 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:XLRAD85M ΟO

E788551 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:ΜΧ340S1  

23/4/2009  FAD CF 25 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

12.ΚΗΙ  8739 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
DAF  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ 

XLRAEL2700L455729 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ-
ΓΝΗΣΙΟ 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 
 

 





 99 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)-
ΓΝΗΣΙΟ 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   120AH 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

13.ΚΗΗ 4927 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ 
DAF  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ 

XLRAEL2700L476536 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ-
ΓΝΗΣΙΟ 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -ΓΝΗΣΙΟ 
 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)-
ΓΝΗΣΙΟ 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

14.ΜΕ 122010 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ISUZU  ATFS  2015 

ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
MPATFS86JFT017173 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
(52820402) 

 

ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
(52820404) 

 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

15.ΜΕ   106296  ΣΑΡΩΘΡΟ 
KARCHER ICC1S B/D 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ   40ΑΗ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  
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16.ΜΕ 84513 DULEVO  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 2004VOO390  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ OΧHMA ΤΟΣ 

204E22163 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
 

 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ 
 

 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΕΣ 
 

 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ (SET) 
 

 

ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 
 

 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 
 

 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 
 

 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  (SET)  

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

17.ΚΗΥ 9848 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

KMHPM81CP2U074626 
HYUNDAI MOTOR C   

MATRIX 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΜΠΟΥΖΙ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

18.ΚΗΥ 9847 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

KMHPM81CP2U074628 
HYUNDAI MATRIX 

ΣΕΤ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 

ΣΕΤ  Ο∆ΗΓΟΥΣ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 
 

 

ΣΕΤ ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ 
Ο∆ΗΓΟΥ 

 

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ 
Ο∆ΗΓΟΥ(ΜΥΛΟΣ) 

 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 
 

 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

19.ΚΗΥ 9875 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

KMHPM81CP3U082802 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

20.ΚΗΥ 9898 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

NLJWWH7WP4Z023398  
HYUNDAI H1 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΜΠΟΥΖΙ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 
 

 

ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 
 

 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

21.ΚΗΥ 9846 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

JMP0NH76W2X005411 
MITSUBISHI PAJERO PININ 

T. JEEP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΜΠΟΥΖΙ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 
 

 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 
 

 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

 

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ  





 102 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 
 

 

ΧEΡΟΥΛΙ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ  
(5ΘΥΡΑ) 

 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ 
 

 

ΚΑΘΙΣΜΑ Ο∆ΗΓΟΥ (ΒΑΣΗ + 
ΠΛΑΤΗ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

22.ΚΗΙ 8749 ΕΠΙΒΑΤΙΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WF0DXXGBBD7177990 FORD 
MONDEO 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΜΠΟΥΖΙ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    80Ah 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

23. ΚΗΥ 9845 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

MMBCNK74020016689 L200 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   95AH 
 

 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 
 

 

ΜΠΡΑΤΣO ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
 

 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
 

 

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

24.ΚΗΥ 9826 4X4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

JMZUF8UE200719982 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
 

 

ΜΠΟΥΖΙ 
 

 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 
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ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 
 

 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
 

 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 
 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

25.ΚΗΥ 9831 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

JMZUF8UE200719977 mazda 
B2600 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
 

 

ΜΠΟΥΖΙ 
 

 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
 

 

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 
 

 

ΣΙΑΓΩΝΕΣ 
 

 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 
 

ΜΑΣΚΑ ΜΠΡΟΣ 
 

 

∆ΕΞΙΟ ΦΛΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
 

 

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ ∆ΕΞΙ 
 

 

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
 

 

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 
 

 

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 
 

 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 
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ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

26.ΚΗΥ  9880 MITSUBISHI     L 
200 4X4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO 
AΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ :   
MMBCNK7402D016158 

ΒΑΛΒΙ∆Α 4Χ4 ΣΑΣΜΑΜ 
 

 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 
 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΡΕΣ 
 

 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΛΟΝΑΣ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ / ΚΟΛΩΝΑ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ KΟΜΠΛΕ 

 

ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ  60Χ40 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΣΕΤ  ΤΑΚΑΚΙΑ 
 

 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

27.ΚΗΥ 9879 4 Χ 4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

JMZU8242W333136 MAZDA 
B2500 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 
 

 

∆ΙΣΚΟΣ- ΠΛΑΤΟ (ΣΕΤ) 
 

 

ΠΑΝΩ ΨΑΛΙ∆Ι ΚΟΜΠΛΕ 
 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ) 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ 
 

 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ  
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ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ 
 

 

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (2 ΣΕΙΡΕΣ 
ΚΥΨΕΛΕΣ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

28.ΚΗΙ 8740 4 Χ 4 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JN1APUD22U0070476  NISSAN 

D22 PICK UP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ 
 

 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ ΚΑΤΩ 
 

 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ ΠΑΝΩ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

29.ΦΟΡΗΤΟΣ 
ΚΛΑ∆ΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

NEGRI ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZA9R340DΕ16F62034  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LOBARDINI 
ΜΟΝΤΕΛΟ R340DL50OTRGN 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 
 

 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

30.ΚΗΥ 9832 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

MMBCNK740XD030150 
MITSUBISHI L200 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ(ΠΙΣΩ ΚΟΜΜΑΤΙ 

ΚΟΜΠΛΕ) 

 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 
 

 

ΤΙΜΟΝΙ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

31.ΚΗΥ 9843 VOLVO FLH 4Χ2 ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO ∆ΕΞΙ ΚΟΜΠΛΕ  
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ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : 
YV2E4CCA92B305252 

 

ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΚΟΜΠΛΕ 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟ∆ΙΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ∆ΕΞΙΑ 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
 

 

∆ΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 

 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ 
 

 

ΧΕΙΡΟΛΑΒH ΚΛEΙ∆ΑΡΙΑΣ   
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΜΙΚΡΑ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ      ΜΕΓΑΛΑ 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ  ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆Α 
 

 

ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΟΒΑΛ 
ΣΥΝΟ∆ΗΓΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

32.ΚΗΙ 8728 FORD 4Χ4 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WFOUMFE108W770891 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 
 

 

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 
 

 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕΤ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 
 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V     95AH 
 

 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

33.ΚΗΥ 9841 MITSUBISHI L200 
4X4  5/2/2002 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ 
ΜΠΡΑΤΣΟ 
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ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
MMB0NK7401D067364 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:4D56AX 

ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ 
 

 

ΣΕΤ ∆ΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ ΣΕΤ 
 

 

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ 
ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

34.ΚΗΙ 8712 FORD 4X4 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

WF0LMFE405W452977 
RANGER 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
 

 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ (ΣΕΤ) 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

35.ΚΗΙ 8741 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ZFA31200003291437 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  60AH 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

36.ΚΗΙ 8713 ΑΝΑΤΡΕΠ. 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

YV2TBMOA37B466288 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
 

 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
 

 

ΓΡΥΛΟΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο∆ΗΓΟΥ ΜΕ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

37.ΚΗΙ 8727 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ZAPS90THW00000929 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
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ΜΠΟΥΖΙ 
 

 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
 

 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 
 

 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

38.ΜΕ 84536 MAZDA B2500 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

JMZUN82424W340122 

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙ∆ΙΩΝ 
 

 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (2ΣΕΙΡΕΣ 
ΚΥΨΕΛΕΣ) 

 

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ  

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ 
ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ  

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ  

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

39.ΜΕ 5136 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 
ΓΑΙΩΝ ΗΒΜ   ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

3800190601  ΑΡΙΘΜ. 
ΚΗΝΙΤΗΡΑ  

YD80571U615907A3 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 

 

ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 
 

 

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

40.ΜΕ 39502 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
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ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ FKI93F80982 

KOMATSU WB93R-2 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
 

 

ΦΙΣΟΥΝΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆Α 
 

 

ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΚΟΜΠΛΕ 
 

 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑ 
ΦΡΕΝΩΝ 

 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ 

 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ∆ΕΞΙ 
 

 

ΦΑΡΟΣ 12V 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

41.ΜΕ  33637 ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
CASE ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

CGG0162053 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 
 

 

ΚΑΤΩ ΚΟΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 
 

 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
 

 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΙΣΩ 
ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ 

 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ 
ΠΥΡΟΥΣ ΠΑΝΩ (ΣΕΤ) 

 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ 
ΠΥΡΟΥΣ ΚΑΤΩ (ΣΕΤ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

42. ΜΕ 122013 JCB 3CX ECO 
SITEMASTER ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

JCB3CX4TCG2449857   
κινητήρα: 444TA4-55b1 (EURO 

III) 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑ∆ΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 
JCB  (ΓΝΗΣΙΟ)320/04133 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
JCB (ΓΝΗΣΙΟ)333/D2696 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
JCB  (ΓΝΗΣΙΟ)32/925683 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)320/07382 
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ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)32/925950 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Α JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)320/07853 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)581/M8564 

 

ΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)32/925346 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ JCB 
(ΓNHΣIO)332/A9113 

 

ΦΛΑNΤΖΑ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB 
(ΓΝΗΣΙΟ)813/10186 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ 
JCB (ΓNHΣIO)332/F8191 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                             

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

 

Προμήθεια Ανταλλακτικών και 

Ελαστικών επισώτρων οχημάτων & 

μηχανημάτων Δ. Σητείας για το έτος 
2019-2020.  

 

4687/20-06-2019 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) 

  

 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 

 

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,  

 

fax ……………… 

 

α/α Τύπος Ελαστικού Κατασκευαστής 
Εμπορική ονομασία 

(μοντέλο) 

1 385/65R22.5 εμπρόσθια   

2 315/80R22.5 Οπίσθια /Μικτών   

3 315/80R22,5 Εμπρόσθια   

4 315/80R22,5 Οπίσθια   

5 215/75R17,5 Εμπρόσθια   

6 215/75R17,5 Οπίσθια   

7 275/70R22.5 Εμπρόσθια   

8 275/70R22.5 Οπίσθια   

9 285/70R19,5 Εμπρόσθια   

10 285/70R19,5 Οπίσθια   

11 185/60R14   

12 205/70R15C   

13 205/75R15   

14 205/55R16   

15 205/80R16   

16 155R12C   
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17 185/60R15   

18 12,5/80-18   

19 16,9-28   

20 17,5-25   

21 16,9-28   

22 12,5/80-18   

23 7.00-12 (set)   

 

                                                                                                        

                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

                                          

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

 

 

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

Προμήθεια Ανταλλακτικών και 

Ελαστικών επισώτρων οχημάτων & 

μηχανημάτων Δ. Σητείας για το έτος 

2019-2020.  

 

 

4687/20-06-2019 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

(CPV  34300000-0: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους) 

 

Τα οχήματα που περιγράφονται στην παρούσα είναι διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής και 

απαιτείται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο 

αναγνωρίζεται από το αριθμό πλαισίου του κάθε οχήματος. 

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει άριστης ποιότητας και όχι διαλογής. Ο 

προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ανταλλακτικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, 

στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από διαλογή.  

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά να είναι τα γνήσια (εφόσον απαιτείται) του εργοστασίου κατασκευής του 

κάθε οχήματος – μηχανήματος – υπερκατασκευής ή εναλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή του αναθεωρημένου 461/2010) δηλαδή ανταλλακτικά που 
κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα 

ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για την 

συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.  

Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η 

παράδοση των ανταλλακτικών από τον /τους προμηθευτή/τές θα πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την 

αίτηση της Υπηρεσίας.   

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών 

ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα 

των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε 

φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του 

προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας αλλά και την 

αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε 

 

Τα τεχνικά στοιχεία κάθε ανταλλακτικού  ανά όχημα εξειδικεύεται ως ακολούθως:   

 

 

 





 114 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

1. ΚΗΙ 8725 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9525031L427212  MERCEDES 1829K  (AXOR) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  145AH 

ΤΑΠΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ADBILUE 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

2.ΚΗΙ 8724 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZCFA1AG0302551448  IVECO  100E22 (EUROCARGO) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΚΟΥΤΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑΔΙΟΥ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

3.ΚΗΥ  9878 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZCFA1LJ0202424678   IVECO A1LM01 

ΚΑΤΡΑΝ 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ 

ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

4. ΚΗΥ 9899 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΣΟΥ 
VWANCFTK053426870  NISSAN ATLEON 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑΔΙΟΥ 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 100Ah 

ΤΑΚΑΚΙΑ (ΣΕΤ) 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤ. ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
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5.ΚΗΗ  4926 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZCFA1TM0202442701 IVECO A1TM01 EUROCARGO 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   120AH 

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΕΜΠΡΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

6.ΚΗΙ 8726 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9525031L387834 MERCEDES 1824K 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    145AH 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ 

ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  (60Χ40) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

7.ΚΗΥ  9900 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9525031K934088  MERCEDES  1823K ATECO 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ  ΛΑΔΙΟΥ 

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  145AH 

ΘΕΡΜΟΥΙΤ ΠΙΣΩ ΜΕ ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ (ΣΕΤ) 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 

ΛΑΣΠΟΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)  (60Χ40) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

8.ΚΗΥ  9827 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9700731K387186   MNERCEDES 1517 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ 

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

AIΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΠΑΝΩ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   145AH 

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2+,2-) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

9.ΚΗΥ  9829 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ MERCEDES ATEKO 1523      
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB970073IK387138  MERCEDES 

ΚΟΡΝΑ 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ 
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ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΑΘΡΕΠTΗΣ ΟΒΑΛ ΔΕΞΙΟΣ 

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡO 

ΦΛΑΣ ΦΤΕΡΟΥ ΔΕΞΙ 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΑΞΟΝΑ ΠΤΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

10.ΚΗΥ  9877 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ 
WDB9700221K767558   MERCEDES  815 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΕΜΠΡΩΣ 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΠΙΣΩ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    145AH 

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (2+,2-) 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ 

ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ( ΣΕΤ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

11. ΚΗΙ 8748 DAF CF 85 ΤΥΠΟΣ:CF85DN3 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ:XLRAD85MΟOE788551 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:ΜΧ340S1  23/4/2009  FAD CF 25 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

12.ΚΗΙ  8739 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ DAF  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ 
XLRAEL2700L455729 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-ΓΝΗΣΙΟ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -ΓΝΗΣΙΟ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)-ΓΝΗΣΙΟ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   120AH 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

13.ΚΗΗ 4927 ΑΠΟΡΡΙΜ/ΡΟ DAF  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΟΥ 
XLRAEL2700L476536 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ -ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ -ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡO ADBLUE-ΓΝΗΣΙΟ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 

ΤΑΚΑΚΙΑ  ΠΙΣΩ ΣΕΤ-ΓΝΗΣΙΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ -ΓΝΗΣΙΟ 
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ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ)-ΓΝΗΣΙΟ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    120AH 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

14.ΜΕ 122010 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ISUZU  ATFS  2015 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MPATFS86JFT017173 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (52820402) 

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (52820404) 

TAKAKIA ΕΜΠΡΟΣ (ΣΕΤ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

15.ΜΕ                     ΣΑΡΩΘΡΟ KARCHER ICC1S B/D 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ   40ΑΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

16.ΜΕ 84513 DULEVO  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
2004VOO390  ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ OΧHMAΤΟΣ 204E22163 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ (SET) 

ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  (SET) 

ΜΟΤΕΡ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

17.ΚΗΥ 9848 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
KMHPM81CP2U074626 HYUNDAI MOTOR C   MATRIX 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

18.ΚΗΥ 9847 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
KMHPM81CP2U074628 HYUNDAI MATRIX 

ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΣΕΤ  ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

ΣΕΤ ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ 
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ(ΜΥΛΟΣ) 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

19.ΚΗΥ 9875 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
KMHPM81CP3U082802 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

20.ΚΗΥ 9898 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
NLJWWH7WP4Z023398  HYUNDAI H1 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 

ΣΕΤ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

21.ΚΗΥ 9846 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMP0NH76W2X005411 MITSUBISHI PAJERO PININ T. 

JEEP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖIΝΗΣ 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 

ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ - ΠΙΣΩ 

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    60Ah 

ΧEΡΟΥΛΙ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ  (5ΘΥΡΑ) 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (ΒΑΣΗ + ΠΛΑΤΗ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

22.ΚΗΙ 8749 ΕΠΙΒΑΤΙΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WF0DXXGBBD7177990 FORD MONDEO 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V    80Ah 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

23. ΚΗΥ 9845 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
MMBCNK74020016689 L200 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V   95AH 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 

ΜΠΡΑΤΣO ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
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ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

24.ΚΗΥ 9826 4X4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZUF8UE200719982 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ 

ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

25.ΚΗΥ 9831 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZUF8UE200719977 mazda B2600 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

ΣΙΑΓΩΝΕΣ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 

ΜΑΣΚΑ ΜΠΡΟΣ 

ΔΕΞΙΟ ΦΛΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ ΔΕΞΙ 

ΠΙΣΩ ΦΑΝΑΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 

ΡΕΛΕ ΦΛΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

26.ΚΗΥ  9880 MITSUBISHI     L 200 4X4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓO 
AΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ :   MMBCNK7402D016158 

ΒΑΛΒΙΔΑ 4Χ4 ΣΑΣΜΑΜ 

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΡΕΣ 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΩΛΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ / ΚΟΛΩΝΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

KΟΜΠΛΕ 

ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ  60Χ40 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 
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ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΣΕΤ  ΤΑΚΑΚΙΑ 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

27.ΚΗΥ 9879 4 Χ 4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZU8242W333136 MAZDA B2500 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

ΔΙΣΚΟΣ- ΠΛΑΤΟ (ΣΕΤ) 

ΠΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΜΠΛΕ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ (ΣΕΤ) 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΕΤ 

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (2 ΣΕΙΡΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

28.ΚΗΙ 8740 4 Χ 4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JN1APUD22U0070476  NISSAN D22 PICK UP 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΤΩ 

ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΠΑΝΩ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

29.ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ NEGRI 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ZA9R340DΕ16F62034  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

LOBARDINI ΜΟΝΤΕΛΟ R340DL50OTRGN 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

30.ΚΗΥ 9832 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
MMBCNK740XD030150 MITSUBISHI L200 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 

ΠΙΣΩ ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ(ΠΙΣΩ ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΟΜΠΛΕ) 

ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 

ΤΙΜΟΝΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

31.ΚΗΥ 9843 VOLVO FLH 4Χ2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : 
YV2E4CCA92B305252 

ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO ΔΕΞΙ ΚΟΜΠΛΕ 

ΚΟΛΟΦΑΝΑΡO ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΜΠΛΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΕΞΙΑ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
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ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΤ 

ΧΕΙΡΟΛΑΒH ΚΛEΙΔΑΡΙΑΣ   ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΙΚΡΑ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ      ΜΕΓΑΛΑ 

ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ  ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ 

ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΟΒΑΛ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

32.ΚΗΙ 8728 FORD 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WFOUMFE108W770891 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕΤ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V     95AH 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

33.ΚΗΥ 9841 MITSUBISHI L200 4X4  5/2/2002 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ MMB0NK7401D067364 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:4D56AX 

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ 

ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ 

ΣΕΤ ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ ΣΕΤ 

ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΑΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

34.ΚΗΙ 8712 FORD 4X4 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
WF0LMFE405W452977 RANGER 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ (ΣΕΤ) 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

35.ΚΗΙ 8741 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZFA31200003291437 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ  60AH 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

36.ΚΗΙ 8713 ΑΝΑΤΡΕΠ. ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
YV2TBMOA37B466288 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

ΓΡΥΛΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

37.ΚΗΙ 8727 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ZAPS90THW00000929 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

38.ΜΕ 84536 MAZDA B2500 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
JMZUN82424W340122 

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΨΑΛΙΔΙΩΝ 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΚΟΛΑΡΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ 

ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ (2ΣΕΙΡΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ) 

ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΝΩ 

ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΚΑΤΩ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

39.ΜΕ 5136 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΗΒΜ   ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
3800190601  ΑΡΙΘΜ. ΚΗΝΙΤΗΡΑ  YD80571U615907A3 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

40.ΜΕ 39502 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU  
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ FKI93F80982 KOMATSU WB93R-2 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΣΟΥΝΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ 

ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ ΚΟΜΠΛΕ 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
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ΜΠΡΑΤΣΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΔΕΞΙ 

ΦΑΡΟΣ 12V 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

41.ΜΕ  33637 ΕΣΚΑΦΕΑΣ CASE ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
CGG0162053 

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

ΚΑΤΩ ΚΟΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΙΣΩ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΟΥ 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΠΑΝΩ (ΣΕΤ) 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ΠΥΡΟΥΣ ΚΑΤΩ (ΣΕΤ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

42. ΜΕ 122013 JCB 3CX ECO SITEMASTER ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
JCB3CX4TCG2449857   κινητήρα: 444TA4-55b1 (EURO III) 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ JCB  (ΓΝΗΣΙΟ)320/04133 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  JCB (ΓΝΗΣΙΟ)333/D2696 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  JCB  (ΓΝΗΣΙΟ)32/925683 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JCB (ΓΝΗΣΙΟ)320/07382 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ JCB (ΓΝΗΣΙΟ)32/925950 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Α JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)320/07853 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ JCB (ΓΝΗΣΙΟ)581/M8564 

ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB (ΓΝΗΣΙΟ)32/925346 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ JCB (ΓNHΣIO)332/A9113 

ΦΛΑNΤΖΑ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ JCB 

(ΓΝΗΣΙΟ)813/10186 

ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ JCB (ΓNHΣIO)332/F8191 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

(CPV  34350000-5   Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως) 

 
Σχετ. Νομοθεσία :  

• Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, 2001/43/ΕΚ, Υπ. 

Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92 (Β’ 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β’ 1410)),  

• Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization).  
Γενικά  

Τα ελαστικά θα είναι καινούρια  πρώτης ποιότητας, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και 

δεν είναι θα προέρχονται από αναγόμωση.  

Τα ελαστικά πρέπει, να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα 

α. Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων . 

β. Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται, η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία 

κατά τη χρήση. 

γ. Διαχωρισμός των λινών . 

δ. Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών . 

ε. Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα η ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού 

πυρήνα με ελαστικό. 

Εφόσον τα ελαστικά φέρουν οποιεσδήποτε κακώσεις, αλλοιώσεις φθορές, εξογκώματα στα πέλματα ή 

τις πλαϊνές πλευρές τους, δε θα παραλαμβάνονται από το Δήμο.    

Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια 

(προσπέκτους) από τα οποία θα προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών.  

 Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Η παράδοση των ελαστικών από τον προμηθευτή  θα πραγματοποιείται εντός 7 ημερών από την 

αίτηση της Υπηρεσίας.   

Τα ελαστικά θα φέρουν ετικέτες, με τους 3 δείκτες της ετικέτας που προσδιορίζουν την αντίσταση 

κύλισης – Οικονομία καυσίμου, το κράτημα στον βρεγμένο δρόμο και τον εξωτερικό θόρυβο.  

Ειδικά:  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις για όλα τα ελαστικά είναι οι εξής: 

1. Να είναι καινούργια και συγκεκριμένα παραγωγής του προηγούμενου εξαμήνου από την 

ημερομηνία παραλαβής.   

2. Να εξασφαλίζουν ομαλή οδήγηση και γερό κράτημα. 

3. Να είναι κατάλληλα για μικρές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. κατάλληλα για συνθήκες κύλισης 

στην Ευρώπη. 

4. Να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση και τον τύπο του 

Ελαστικού. 

5. Να έχουν το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.  
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6. Να έχουν εγγύηση καλής ποιότητας και καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή 

50.000Km με δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών ελαστικών.  

7. Τα ελαστικά των φορτηγών πρέπει να είναι κατάλληλα για διαδρομές εντός και εκτός δρόμου. 

8. Δεν θα πρέπει να προέρχονται από αναγόμωση. 

9. Το σύνολο των ελαστικών όπως προσδιορίζετε από την διάστασή θα πρέπει να είναι του ιδίου 

μοντέλου, του ιδίου τύπου και του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. 

10. Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής 

(made in....), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. 

11. Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του 

διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 92/23/31- 3-92 

του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο  της 30-09-92) και τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 

που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων 

τους και με την εγκατάσταση τους σ’ αυτά. Πιστοποίηση των ελαστικών , έγκριση τύπου, ECE 
Certificate, για κάθε προσφερόμενο ελαστικό (εκτός των μηχανημάτων, που ανήκουν σε ειδική 

κατηγορία). 

12. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή 

εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589 

τεύχος 2° της 30-9-92. Οι επισημάνσεις πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι 

εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν.  

Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, 

δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής 

13. Τα ελαστικά θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα στην εξωτερική επιφάνεια τους τουλάχιστον  τα 

εξής στοιχεία: 

・ Μάρκα και τύπο 

・ Ένδειξη χρόνου κατασκευής. 

・ Ένδειξη DOT. 

・ Έγκριση καταλληλότητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που απεικονίζεται με το 

γράμμα (Ε) ή (e) εγγεγραμμένο σε κύκλο ή παραλληλόγραμμο με ακολουθία ενός αριθμού που 

πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό ECE. 

・ Σύμβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου. 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται, αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται, ότι θα 

πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας 

στην κατηγορία των ελαστικών. 

Η κατασκευή των ελαστικών θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO IATF 9001 ή ISO IATF 16949.  

Τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε είδους ελαστικού ανά όχημα έχουν ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

1. ΚΗΙ-8748 Φορτηγό 
385/65R22.5 εµπρόσθια 

315/80R22.5 Οπίσθια /Μικτών 
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2. KHI-8725  Απορ/φόρο 

 

315/80R22,5 Εµπρόσθια 

315/80R22,5 Οπίσθια 

3. ΚΗΙ-8724 Απορ/φόρο 

 

215/75R17,5 Εµπρόσθια 

215/75R17,5 Οπίσθια 

4. ΚΗΗ-4926 Απορ/φόρο 
 

315/80R22,5 Εµπρόσθια 

315/80R22,5 Οπίσθια 

1. ΚΗΙ-8726 Απορ/φόρο 
 

315/80R22,5 Εµπρόσθια 

315/80R22,5 Οπίσθια 

2. ΚΗΥ-9900 Απορ/φόρο 
 

315/80R22,5 Εµπρόσθια 

315/80R22,5 Οπίσθια 

7. ΚΗΥ-9827 Απορ/φόρο 

 

275/70R22.5 Εµπρόσθια 

275/70R22.5 Οπίσθια 

8. ΚΗΙ-8739 Απορ/φόρο 

 

285/70R19,5 Εµπρόσθια 

285/70R19,5 Οπίσθια 

9. KHH-4927 Απορ/φορο 
285/70R19,5 Εµπρόσθια 

285/70R19,5 Οπίσθια 

10. ΚΗΥ-9848 Επιβατικό 185/60R14 

11. ΚΗΥ-9847 Επιβατικό 185/60R14 

12. ΚΗΥ-9875 Επιβατικό 185/60R14 

13. ΚΗΥ-9898 Επιβατικό Mini Bus 205/70R15C 

14. ΚΗΥ-9846 επιβατικό 4x4 205/75R15 

15. ΚΗΙ-8749 Επιβατικό 205/55R16 

16. ΚΗΥ-9845 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

17. ΚΗΥ-9826 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

18. ΚΗΥ-9831 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

19. ΚΗΥ-9879  ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

20. ΚΗΥ-9832 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

21. ΚΗΥ-9841 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

22. ΚΗΙ-8728 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

23. ΚΗΙ-8712 ΦΟΡΤΗΓΟ 4x4 205/80R16 

24. ΚΗΙ-8713 ΦΟΡΤΗΓΟ 
275/70R22.5 Εµπρόσθια 

275/70R22.5 Οπίσθια 

25. ΚΗΙ-8727 ΦΟΡΤΗΓΟ 155R12C 

26. ΚΗΙ-8741 Επιβατικό 4x4 185/60R15 

27. ΜΕ-84536 Φορτηγό 4x4 205/80R16 

28. ΜΕ-106289 Μπετονιέρα 12,5/80-18 

29. ΜΕ122013 JCB Φορτωτής 12,5/80-18 
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εκσκαφέας 16,9-28 

30. ME-5136 Ισοπεδωτης Γαιών 17,5-25 

31. ME33637 Φορτωτής-Εκσκαφέας 
16,9-28 

12,5/80-18 

32. ME 84513-Σάρωρθρο 7.00-12 (set) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)   

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

    

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την διαδικασία σύναψης σύµβασης και την διαδικασία σύναψης σύµβασης και την διαδικασία σύναψης σύµβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέααναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέααναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέααναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα    

Στοιχεία της δηµοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο 

Μέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική 

υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥ∆. Παρατίθεται η σχετική 

ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 

Προσωρινός αριθµός 

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθµός 

[], ηµεροµηνία [], σελίδα [] 

Αριθµός προκήρυξης στην ΕΕ: 

DDDDDDDDDDDDDDDD/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
 

Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε 

δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 

www.promitheus. gov.gr/Α∆ΑΜ 

Προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ]) 
 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δηµοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι 

δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης. 
 

Ταυτότητα του αγοραστή                

Επίσηµη ονοµασία: Α.Φ.Μ., 

εφόσον υπάρχει: ∆ικτυακός 

τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Πόλη: 

Οδός και αριθµός: 

Ταχ. κωδ.: 

Αρµόδιος επικοινωνίας: 

 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

998792831 

WWW.SITIA.GR 
 

ΣΗΤΕΙΑ 

Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

72300 

Ε.ΞΗΡΑ∆ΑΚΗ 
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Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/µείο: 

Χώρα: 

 

2843340518 

2843029243 

xiradaki@sitia.gr 

GR 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης  σύµβασης 

Τίτλος: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020  

Σύντοµη περιγραφή: 

Προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες της 

ετήσιας τακτικής συντήρησης και επισκευής των µηχανοκίνητων οχηµάτων (επιβατηγά, 

φορτηγά κλπ) καθώς και µηχανηµάτων έργων όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Σητείας, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσµατική χρήση και λειτουργία αυτών 

Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέαΜέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέαΜέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέαΜέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα    

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Επωνυµία: Οδός 

και αριθµός: Ταχ. 

κωδ.: Πόλη: Χώρα: 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/µείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει ∆ικτυακός 

τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 

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

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόµενο εργαστήριο 
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Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός φορέας είναι 

προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων 

στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραµµένος σε Εθνικό Σύστηµα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 
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Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 

πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

                ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

O ΟΦ συµµετάσχει στη διαδικασία µαζί µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης από κοινού µε 

άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα...): 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: 

Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Τµήµατα που συµµετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 
Απάντηση: 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα #1 

Όνοµα: 

Επώνυµο: 

Ηµεροµηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθµός: 
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Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/µείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνοµα της οντότητας 

Ταυτότητα της οντότητας 

Τύπος ταυτότητας 

Κωδικοί CPV 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 





∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας 

∆εν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό 

µορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνοµα της οντότητας 

Ταυτότητα της οντότητας 

Τύπος ταυτότητας 

 

Κωδικοί CPV 
 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                    ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµούΜέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµούΜέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµούΜέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού    

Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρµογή των 

λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:  

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

∆ιαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

                  Ηµεροµηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 
 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 
                              Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι   

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης Λόγος(-οι) 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 
 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 

Λόγος(-οι) 

 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονοµικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί µε τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο σχετικό θεσµικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδίκης 
Λόγος(-οι) 
 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) 
 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                        ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

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

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Καταβολή 

φόρων 
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Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 

στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόµενο ποσό 

Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

∆ιευκρινίστε: 

Ο οικονοµικός φορέας 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; Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

Ναι / Όχι 
 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος 

µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται 

Ενεχόµενο ποσό 

Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

∆ιευκρινίστε: 

Ο οικονοµικός φορέας 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; Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 

Ναι / Όχι 
 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι   

                       ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

     Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τοµέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

("αυτοκάθαρση"); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Πτώχευση 

Ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

∆ιαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 
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ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

∆ιαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού 

Έχει υπαχθεί ο οικονοµικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 
 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
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∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι    

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 

καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτοµερείς πληροφορίες 
 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να εκτελέσετε 

τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν 

ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει 
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καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση. 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 
Μέρος IV: Κριτήρια Μέρος IV: Κριτήρια Μέρος IV: Κριτήρια Μέρος IV: Κριτήρια 
επιλογήςεπιλογήςεπιλογήςεπιλογής Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης 

που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο 

Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά µητρώα που 

τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI 

της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να 

οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 

αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

Εγγραφή στο σχετικό εµπορικό µητρώο 

Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI 

της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να 

οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 

αυτό. 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης 

που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο µέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι 

εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει µέρος της σύµβασης σε τρίτους 

υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω µέρους, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                  ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

                                    Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

Για τις συµβάσεις προµηθειών: πιστοποιητικά από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες 

υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας 

Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες 

υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; Εάν όχι, 

εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν: 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας: 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι  

                 ∆ιαδικτυακή ∆ιεύθυνση 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

 

 

 

Λήξη 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 

µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται, εκτός εάν: 
 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 
 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική εφαρµογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα Α, προκειµένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος 

IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I. 
 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ηµεροµηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης )    

                  
 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

 

Προς: ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Π. Βαρθολοµαίου 9 , Τ.Κ. 72300, Σητεία 
 

Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

 
ποσού ……………………… ευρώ υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους, σύμφωνα με την 

4687/20-06-2019 Διακήρυξη του Δήμου Σητείας για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 εκτιμώμενης αξίας 113.742,47 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , 

με ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγιση προσφορών την  17.07.2019. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την  18.01.2020. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 

2.2.2.1 και 2.4.5 της διακήρυξης με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

 

Προς: ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Διεύθυνση Φορέα: (να αναφερθεί η διεύθυνση) 
 

Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

για την καλή εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ,συμβατικής αξίας ………………… ευρώ  

σύμφωνα με την  4687/20.06.2019 Διακήρυξη   του Δήμου Σητείας.  
 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 




