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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αλεξανδρούπολη: 10-09-2019 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4380 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

  

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων». 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 222-338 αυτού. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. 

δ) Την υπ’ αριθμόν 220/05-08-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 311,327 του Ν. 4412/2016, και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά ομάδα προσφοράς μόνο βάσει της τιμής. 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα άρθρα 66, 330 και 331 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 

4412/2016.  

 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

του, οικονομικού έτους 2019 Κ.Α. 62.07.0303 και Κ.Α. 54.00.2990 (ΦΠΑ). -   Κ.Α. 62.07.0302 και Κ.Α. 

63.98.0800 - Κ.Α. 62.07.0300 και Κ.Α. 54.00.2990 κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσφέρει έκπτωση 

στις τιμές μονάδος έκαστης ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης 

Οι αντίστοιχοι κωδικοί του κωδικολογίου ειδών του Ε.Π.Π. (CPV) για τον υπό προμήθεια 

εξοπλισμό είναι: 
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CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

34913000-0 

 

 

  50100000-6 

«Προμήθεια  ανταλλακτικών επισκευή 

και συντήρηση εκσκαφέων – 

φορτωτών , 

 φορτηγών   και  λοιπών 

μηχανημάτων έργων» 

 

11.000,00€ 

 

 

 

23.000,00€ 

50112000-3 

 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την 

επισκευή και συντήρηση: Ι.Χ 

επιβατικών – μεταφορικών μέσων -   

οχημάτων »   

23.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 57.800,00€ 

 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Αλεξανδρούπολη 

Τηλ.: 25510-29163, 25510-31398 

Fax: 25510-31398 

Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας :  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ).  

Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ). 

Προϊστάμενη Αρχή : Το ΔΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

NUTS 1: EL5   (Γεωγραφική Ομάδα : ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (VOREIA ELLADA)) 

NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)) 

NUTS 3: EL511 (Έβρος (Evros)) 

 

Η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών με τίτλο :  « Προμήθεια  ανταλλακτικών και 

επισκευή και συντήρηση Ι.Χ επιβατικών – μεταφορικών μέσων - οχημάτων - φορτηγών 

εκσκαφέων – φορτωτών - και λοιπών μηχανημάτων έργων » είναι προϋπολογισμού πενήντα επτά  

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (57.800,00 €) πλέον Φ.Π.Α. και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

 

 

ΑΡΘΡΟ  1 

Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23-09-2019 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο 

κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α, που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της Διον. Σολωμού 24, με 

ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 πμ. 

 

19PROC005540283 2019-09-10



 

ΑΡΘΡΟ  2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η προετοιμασία, η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, η ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση 

της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων». 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Έγγραφα της Σύμβασης 

 Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας υλικών 

κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) η παρούσα διακήρυξη,  

β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, 

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

δ) η τεχνική περιγραφή, 

ε) Tο  έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Προϋπολογισμός 

1. Η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: :  « Προμήθεια  ανταλλακτικών και επισκευή 

και συντήρηση Ι.Χ επιβατικών – μεταφορικών μέσων - οχημάτων – φορτηγών - εκσκαφέων – 

φορτωτών – και λοιπών μηχανημάτων έργων» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 57.800,00 ευρώ 

και επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 71.672,00 ευρώ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 

62.07.0303 με ποσό 34.000,00 και Κ.Α. 54.00.2990 με ποσό 8.160,00 (ΦΠΑ), Κ.Α. 62.07.0302 με 

ποσό 4.300,00 και Κ.Α. 63.98.0800 με ποσό 1.032,00 (ΦΠΑ), Κ.Α. 62.07.0300 με ποσό 19.500,00 και 

Κ.Α. 54.00.2990 με ποσό 4.680,00 (ΦΠΑ), του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2019 με 

το συνολικό ποσό των 71.672,00 ευρώ.  

2. Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά την  Προμήθεια  ανταλλακτικών και επισκευή και 

συντήρηση Ι.Χ επιβατικών – μεταφορικών μέσων - οχημάτων - φορτηγών εκσκαφέων – 

φορτωτών – φορτηγών - και λοιπών μηχανημάτων έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., καθώς και τις εργασίες 

αντικατάστασης τους. 

3. προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος έκαστου ανταλλακτικού, έχει προκύψει από τιμές σύμφωνα 

με τις τιμές προϋπολογισμών προηγουμένων ετών και του ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε  και  από  

αναγραφόμενες  τιμές  λιανικής  όπως  προκύπτουν  από  τον  διαδικτυακό  τόπο  της  εισαγωγικής  

εταιρίας  Mercedes  Benz  Hellas. http://www.mercedes-benz.gr  και της  εισαγωγικής  εταιρίας  

AutoNet  Γκιουζελιδης. 
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ΑΡΘΡΟ  5 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

1. Τα περιγραφόμενα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 

Υπηρεσίας.  

2. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προμήθειας, 

σύμφωνα με τη μελέτη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων 

διακήρυξης 

 

1. Για την παραλαβή των τευχών  οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη  αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε  5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά  του  

την  αναπαραγωγή.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της 

σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και 

στα τηλέφωνα 25510-29163, 25510-31398 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Επιπρόσθετα προσφέρεται  ελεύθερη,  

πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της σύμβασης, στην ιστοσελίδα  

www.deyaalex.gr.  Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να 

προμηθευτούν δωρεάν το σφραγισμένο και αριθμημένο από την Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς , από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη Ν. 

Έβρου, οδός Διον. Σολωμού 24. 

2. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των 

εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξης και μελέτης), μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 5η 

εργάσιμη ημέρα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα 

και δεν εξετάζονται. 

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος και απαντά στο σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το 

αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές 

απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

προκειμένου 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. 
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6. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

7. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Εγγυήσεις 

7.1 Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η 

προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες. 

 

7.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

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

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 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 του η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

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, 

ζ) τους όρους ότι: 
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- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 

ι) την 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 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 

βάση τη σύμβαση η Δ.Ε.Υ.Α.Α. υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών 

εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., τηλ.25510-29163, 25510-31398, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

2. Η διακήρυξη του Προέδρου θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. (www.deyaalex.gr) και περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στο «διαύγεια» και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., καθώς και θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Έβρου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

Δικαίωμα συμμετοχής 

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

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 

διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από 

το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς 

του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 
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Άρθρο 10 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή 

αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

ζ) για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στα 

άρθρα 73 και 306 του Ν. 4412/2016. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 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 περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.). 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου και του προσωπικού του. Αν ο οικονομικός φορέας 

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

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

ασφάλιση. 
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4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει ότι  δεν 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 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. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου  ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται 

από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν : 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τυχόν μεταβολές της. 

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 

να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους. 

Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 

 

8) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει 

να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 

ένωση. 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 ολόκληρων και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
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σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε 

εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η 

δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποφασίσει ότι τα 

εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά 

οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε 

κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής - εγκαταστάτης είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις 

υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 

εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 

οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό 

δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι σωστές και 

πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

Άρθρο 11 

Περιεχόμενο προσφοράς 

1. Η κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται με ευκρίνεια: 

α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους εντός του ως άνω σφραγισμένου 

φακέλου τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική  Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και 
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γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τρεις ως άνω φάκελοι, φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφοράς. 

2. Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτές συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε διαφορετική 

περίπτωση δε θα γίνονται αποδεκτά. 

 

3. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: 

     α) Υπεύθυνες δηλώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης  

β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου και 

δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

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

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

1. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική  Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική  Προσφορά» περιέχει ιδίως τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των προσφερόμενων υλικών , 

τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης. Αναλυτικότερα θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού  

τουλάχιστον τα εξής: 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι σε περίπτωση 

που καταστεί Ανάδοχος, θα προσκομίσει γραπτή εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες ισχύος 2 

ετών από την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι θα χρησιμοποιεί 

καινούργια, αχρησιμοποίητα και γνήσια ανταλλακτικά. 

5. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει συμπληρωμένο το 

θεωρημένο και αριθμημένο έντυπο «Οικονομικής Προσφοράς», που χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Οι 

συμμετέχοντες  πρέπει  να καταθέσουν προσφορά επιδίδοντας ποσοστό έκπτωσης τόσο για την 

προμήθεια των ανταλλακτικών όσο και για τις εργασίες. Δύναται να καταθέσουν προσφορά τόσο για τη 

Ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης,  

ΑΡΘΡΟ  12 

Λοιπά θέματα προσφορών 

1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά 

τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 
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απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους 

αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την 

κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 

μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά 

είδος, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, που συνεδριάζει δημόσια 

μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών. 

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

7. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

8. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως 

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, 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. 

9. 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. 
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Άρθρο 13 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να 

υποβάλλουν προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της 

σύμβασης για την αποσφράγιση. 

3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, τριάντα (30) λεπτά της ώρας πριν 

από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά το χρόνο λήξης, αν η υποβολή, που 

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 

της Επιτροπής Διαγωνισμούς, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντίστοιχα. 

5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

Άρθρο 14 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ποσοστό έκπτωσης 

ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει διαφορά της προσφερόμενης 

τιμής μεταξύ του ολογράφως και του αριθμητικώς, θα υπερισχύσει η ολογράφησα προσφερόμενη τιμή. 

2. Η έκπτωση δίνεται ανά είδος προμήθειας (ανταλλακτικά, εργασίες). Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ ΦΠΑ συμβατική αξία της 

προμήθειας, ήτοι: 

 Το ποσό ύψους 0,06%  επί της αξίας της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της Α.Ε.Π.Π.  (Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί 
του χαρτοσήμου. 
 

 Το ποσό ύψους 0,07% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί της 
παρακράτησης αυτής, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που 

δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 15 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

  1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

  2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Α, πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό 

διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των  προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. απευθύνει 

ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς. Για 

τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν 

η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει, όμως, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

  4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για 

κατακύρωση.  

Άρθρο 16 

Εναλλακτικές προσφορές 

 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος ανά είδος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παράδοση υλικών. 

 

Άρθρο 17 

Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 

απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
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διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

3. 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. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, 

κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 

αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 

συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 

εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει 

γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του, 

η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις 

που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που 

προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  

α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή  

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 

σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 

Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα 

ζητούμενα έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 

 

Άρθρο 18 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής 

παρόχου σ' αυτόν, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένστασης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Δ.Ε.Υ.Α.Α., η 

οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας 

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

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

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

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο.  
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2. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται 

ενώπιων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού 

οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

(αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π) 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο όργανο 

της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

Άρθρο 19 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της διακήρυξης. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής: 

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

και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Μειοδότης ανακηρύσσεται ανά Ομάδα αυτός που έχει το μεγαλύτερο Σπ, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο αριθμητικό τύπο: 

Σπ = (Α1*70%) + (Α2*30%) - Σπ= (Β1*70%) + (Β2*30%)  και Σπ= (Γ1*70%) + (Γ2*30%)    του 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

2. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. 
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3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

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

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων 

δικαιολογητικών: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 

φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε 

αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους 

όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από 

τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται 

να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το 

οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

4. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

  5. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από 

τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται 

να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι τα 
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πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

- Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

- Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

- Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

- Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν 

αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 Διευκρινίζεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες 

(Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε 

άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

6. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

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

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

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

8. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 -75 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 9. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

10. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, 

η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «διαύγεια» και αποστέλλεται με μέριμνα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στους 

συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

11. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο 
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νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 20 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

 α) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 β) Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  

γ) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη κατά 50% που 

προσφέρει ο προμηθευτής, με την προϋπόθεση ότι επαρκεί η συνολική δαπάνη του προϋπολογισμού της 

μελέτης για το συγκεκριμένο είδος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 316 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 21 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

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

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

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

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

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

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

το άρθρο 317 του Ν. 4412/2016 . 
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Άρθρο 22 

Σύμβαση 

1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.,  καθώς και τις 

τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τον προς προμήθεια εξοπλισμό και υλικά 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παράδοση εξοπλισμού και υλικών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

2. Η σύμβαση υπογράφεται για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Πρόεδρο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα 

παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται 

από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης. 

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 

Άρθρο 23 

Παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

 

1. Η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016. 

 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
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3. Μετά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α. Να παραλάβει τα υλικά 

β. Να παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

γ. Να απορρίψει τα υλικά. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτός από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 

αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν τα υλικά είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που 

προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του εξοπλισμού, με η χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά 

περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών 

επηρεάζουν την καταλληλότητά τούς και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 

να απορριφθούν.  

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρο 120 του Ν. 4412/2016 

μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 

παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η 

πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά το ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 

       Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 

προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, 

βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, 

ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 

αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου 

και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση 

υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην 

περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην 
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περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω 

παράγραφο 5. 

8. Τα υπό προμήθεια υλικά  μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  

 

Άρθρο 24 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση και εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής 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. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με 

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 

να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν 

παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 

απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 

αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν 

πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική 

εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

4. Ο χρόνος της εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία παραλαβής 

της προμήθειας από την Υπηρεσία. Μέσα σε αυτό  το χρονικό διάστημα ο ανάδοχος οφείλει να 

αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή και εξοπλισμό υποστεί κάποια βλάβη ή φθορά που να οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του υλικού και όχι σε εξωγενείς παράγοντες. 

5. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του αντικειμένου της προμήθειας. 

Άρθρο 25 
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Τρόπος Πληρωμής 

1. Η αξία των υλικών θα πληρώνεται  τμηματικά  στον προμηθευτή μετά την παραλαβή των 

υλικών  από την αρμόδια  επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσης, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

3. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την 

προ ΦΠΑ συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 

 Το ποσό ύψους 0,06%  επί της αξίας της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της Α.Ε.Π.Π.  (Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί 
του χαρτοσήμου. 
 

 Το ποσό ύψους 0,07% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί της 
παρακράτησης αυτής, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

4. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 26 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

1. Για κάθε πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των 

συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο 

δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός, δεν 

αποφαίνεται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στα γραφεία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο 

της προσβαλλόμενης πράξης.  

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αντίθετα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατά του 

αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή 

στα αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να 

διακοπεί η παραγραφή.  

 

Άρθρο 27 

Λοιπές εγγυήσεις 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί θα αναφέρει ότι ο ανάδοχος, θα προσκομίσει γραπτή 

εγγύηση για τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά και εργασίες, ισχύος 2 ετών από την ημερομηνία 

παραλαβής τους από την υπηρεσία.  

2. Μετά την παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος θα προσκομίσει την ως άνω 

εγγύηση. Εάν εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, προκληθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε 

αστοχία του υλικού και όχι σε εξωγενείς παράγοντες όπως ελλιπής συντήρηση, κακός χειρισμός, κτλπ, 
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τότε ο προμηθευτής οφείλει άμεσα και έπειτα από την ειδοποίηση από την Υπηρεσία, να 

αντικαταστήσει το/τα υλικά, με δαπάνη που θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου.  

 

Άρθρο 28 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

2. Η διακήρυξη της παρούσης  θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  περίληψη αυτής θα 

αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 

διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (www.deyaalex.gr) και θα 

αποσταλεί στο ΕΒΕ Έβρου. 

3. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την 

προ ΦΠΑ συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 

 Το ποσό ύψους 0,06%  επί της αξίας της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της Α.Ε.Π.Π.  (Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί 
του χαρτοσήμου. 
 

 Το ποσό ύψους 0,07% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί της 
παρακράτησης αυτής, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

 
 

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 

και του Ν. 3463/2006. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 220/05-08-2019 (ΑΔΑ:ΨΧ3ΚΟΡΝΗ-ΨΔΥ) 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 

 

 

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

    Η   Δ.Ε.Υ.Α.  Αλεξανδρούπολης  πρόκειται να  προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση και επισκευή των εκσκαφέων – φορτωτών - φορτηγών – Ι.Χ επιβατικών - ημιφορτηγών   και 
λοιπών μηχανημάτων έργων. 

Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται  απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
μηχανημάτων έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. καθώς και των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
Η   Δ.Ε.Υ.Α.  Αλεξανδρούπολης  έχει στην κατοχή της  συνολικά  ΔΩΔΕΚΑ  ( 12 )  φορτηγά και 

μηχανήματα έργου διαφόρων τύπων,  και είκοσι ( 20 ) Ι.Χ επιβατικά - ημιφορτηγά τα οποία και 
αναλύονται στους παρακάτω πίνακες 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΕΙΔΟΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
EBZ - 6401                            

WDB 65214215568160 
ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 

2 
EBZ - 6412                            

61702715042162 
ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 

3 
EBZ - 6410                            

WDB 67030210881462 
ΦΟΡΤΗΓΟ   ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 

4 
EBZ - 6402                            

WDB 6561091K192997 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

MERCEDES                                         
WIEDEMANN - 
REICHHARDT 

5 
EBZ - 6408                            

38704414710243 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ    

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
MERCEDES - FX  MEILLER 

6 
KHΗ - 4109                               

ZCNH  76434 CE 421165 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ    

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
ASTRA  PALFINGER - PK 

18080 

7 
Μ.Ε.123181 

WMA06SZZ9D042842 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ - ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 

Μ.Α.Ν. 
WIEDEMANN-REICHHARDT 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 

8 
ΜΕ - 49530                       

3738211 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   ( ΤΥΠΟΥ  JCB ) CASE    580 F 

9 
ΜΕ - 49586                                     

3CX - 4 / 419251 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   ( ΤΥΠΟΥ  JCB ) JCB   3CXSM  4T 

10 
ΜΕ - 49891                       

0434956 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   ( ΤΥΠΟΥ  JCB ) JCB   3CX -  4T 

11 
ΜΕ - 49587                                 

CGG    0168728 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   ( ΤΥΠΟΥ  JCB ) CASE    580 SLE 

12 
ΜΕ - 54372                                     

3CX - 4 / 0451885 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   ( ΤΥΠΟΥ  JCB ) JCB   3CX -  4T 
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Όλα τα παραπάνω μηχανήματα  είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής,  χρειάζονται δε για 
την επισκευή τους τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά που φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 
ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
EBZ - 6404   

JMBGZPO5VRA000593                          
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
MITSUBISHI     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

2 
EBZ - 6405                                   

JT 131LNE500004132 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
TOYOTA  ΗΙLUX      

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

3 
EBZ - 6403                                   

JT 172561100239766 
JEEP  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - Ι.Χ TOYOTA  RAV  -   BΕNZINH 

4 
EBZ - 7269                                   

JT 121JK1100045284 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
TOYOTA  HIACE 

5 
EBK - 4843                           

WVIZZZ9KZ3R509355 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
VOLKSWAGEN  CADY     

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

6 
EBZ - 6411                           

VSS024AZ009246221 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
SEAT  TERRA - ΒΕΝΖΙΝΗ 

7 
EBH - 1171                        

MMB0NK7402D043730 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI   L200 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

8 
EBK - 7935                         

WVIZZZ2K6X002530 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
VOLKSWAGEN  CADY     

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

9 
EBK - 8290                           

AHTCRI2G708602322 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
TOYOTA  ΗΙLUX      

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

10 
EBK - 1121                            

JT121JK1100030488 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
TOYOTA   HIACE  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

11 
 

KHO - 2475                            
JMBCNK320NP000324 

MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

MITSUBISHI   L200  ΒΕΝΖΙΝΗ 

12 
KHI - 4007                            

MMBCNK74020042653 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MITSUBISHI   L200   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

13 
EBZ -3622 

VSEETW01VNA205666 
JEEP  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - Ι.Χ 

VITARA  SUZUKI SANTANA  
MOTOR 

14 
ΕΒΜ  4622 

VSEETN01VNA1200841 
JEEP  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - Ι.Χ 

VITARA  SUZUKI SANTANA  
MOTOR 

15 
ΙΡΑ – 5069 

JSAJTD54V00211265  
JEEP  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - Ι.Χ 

GRAND  VITARA  SUZUKI –
SANTANA  MOTOR 

 

16 ΕΒΝ - 1183 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ – 

ΑΝΟΙΚΤΟ - ΔΙΠΛΟΑΜΠΙΝΟ 
  NISSAN - NAVARA 

17 ΕΒΝ - 1184 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ – 

ΑΝΟΙΚΤΟ - ΔΙΠΛΟΑΜΠΙΝΟ 
  NISSAN - NAVARA 

18 ΕΒΝ - 1185 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ – 

ΑΝΟΙΚΤΟ - ΔΙΠΛΟΑΜΠΙΝΟ 
  NISSAN - NAVARA 

 
19 

ΕΒΝ - 1436 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
PEUGEOT - PARTNER 

 
20 

ΕΒΝ - 1437 
MH  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ - 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
PEUGEOT - BOXER 
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     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 

1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

2 ΜΠΑΡΕΣ 

3 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 

4 ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

5 ΑΚΡΑΞΟΝΙΑ 

6 ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ 

7 ΠΕΙΡΟΙ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ 

8 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΣΤΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ 

9 ΔΙΣΚΟΙ ΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

10 ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

11 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ( O-RING ) 

12 ΤΡΟΜΠΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΦΡΕΝΩΝ 

13 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

14 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ 

15 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 

16 ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΩΝ 

17 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 

18 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ 

19 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

20 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

21 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

22 ΚΟΡΩΝΕΣ 

23 ΠΗΝΙΑ 

24 ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

25 ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

26 ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ 

27 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

28 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

29 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

30 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 

31 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

32 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

33 ΦΙΛΤΡΑ  ΛΑΔΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΑ 

34 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 

35 ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΕΤΑΛ 

36 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE CONVERTER ) 

37 ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

38 ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 

39 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ Υ/Κ 

40 ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ        Υ/Κ 

41 ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

42 ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

43 ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

44 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 

45 ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

46 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟΥ 

47 ΝΤΙΖΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

48 ΝΤΙΖΑ ΣΒΥΣΤΗΡΙΟΥ 

49 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 

50 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 

51 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
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52 ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

53 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ 

54 ΓΡΑΝΑΖΙ ΒΟΛΑΝ 

55 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 

56 ΠΕΙΡΟΙ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ 

57 ΓΡΑΝΑΖIA ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ 

58 ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΡΓΟ ΓΡΗΓΟΡΟ 

59 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

60 ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ 

61 ΚΟΛΑΡA ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 

62 ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 

63 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

64 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

65 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

66 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

67 ΑΝΤΛΙΑ  ΝΕΡΟΥ 

68 ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

69 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ 

70 ΟΡΓΑΝΑ ΤΑΜΠΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 

71 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

72 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

73 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 

74 ΑΚΡΑΞΟΝΙΑ 

75 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

76 ΚΑΠΑΚΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΣ 

77 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

78 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

79 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

80 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 

81 ΙΜΑΝΤΕΣ 

82 ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

83 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

84 ΒΟΜΒΗΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 

85 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

86 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ  

87 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

88 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

89 ΑΝΤΛΙΑ  ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ 

90 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

91 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΦΡΕΝΩΝ 

92 ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

93 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

94 ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗ 

95 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 

96 ΚΟΛΛΑΡΑ 

97 ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 

98 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 

99 ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ 

100 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

101 ΑΝΤΛΙΑ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ 

102 ΜΠΕΚ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ    ΑΓΩΓΩΝ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
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           Πέραν των οριζόμενων από τους κατασκευαστές διαστημάτων τακτικής συντήρησης, λαμβάνονται υπ 
όψιν και οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των μηχανημάτων έργων και κυρίως το περιβάλλον στο οποίο 
κινούνται και εργάζονται , το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο από ρύπους και αιωρούμενα σωματίδια ( 
σκόνη, θραύσματα φερτών υλικών κλπ ), καθώς και  οι θερμοκρασιακές συνθήκες κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
            Στις περιπτώσεις αυτές, τα προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης μειώνονται και μεταβάλλονται 
έτσι, ώστε να προλαμβάνονται φθορές και βλάβες. 
 
            Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις κυριότερες εργασίες τακτικής συντήρησης και εργασίες  επισκευής βλαβών  
οι οποίες εκτελούνται στους εκσκαφείς, φορτωτές   και λοιπά μηχανήματα έργων : 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

2 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

3 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

4 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 

5 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 

6 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 

8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 

10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 

12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 

14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 

15 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 

17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE CONVERTER ) 

21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 

23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 

24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 

26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

28 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 

31 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ 

32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΩΝ 

34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

35 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ COMMON RAIL 

36 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 

37 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

38 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΥΧΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

39 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΙΑΣ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ 
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Λόγω του ότι τα μηχανήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. εκτελούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 

βλαβών στα  δίκτυα Ύδρευσης και  Αποχέτευσης, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών 
καθώς και της εργασίας αντικατάστασής τους να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο τις δύο (2) εργάσιμες 
ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας. 

 
Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. μόνο κατόπιν συγκεκριμένης 

παραγγελίας, που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική – τακτική συντήρηση του κάθε 
μηχανήματος.  

  
 Δεδομένου του ότι οι βλάβες των οχημάτων  και κατά συνέπεια οι   ποσότητες και ο τύπος των 

ανταλλακτικών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων,  η   Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν 
πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά και να αναμορφώσει επιμέρους Κ.Α. σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 

 
Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στον Προϋπολογισμό της   Υπηρεσίας ,  σύμφωνα με τις 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικές προβλέψεις.  
Οι σχετικές πιστώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με τους κωδικούς αριθμούς για την προμήθεια των 

ανταλλακτικών είναι: Κ.Α  62.07.0303  και  Κ.Α  54.00.2990.  
 
 
 
                                          Αλεξανδρούπολη   Ιούλιος    2019 
 
 
 
                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ                                                                  -Ο-                            
      ΤΕΧΝΙΚΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΔΕΥΑΑ                                         ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
                              α/α 

 
 
 
      

             ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                          ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
                   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   Τ.Ε                                              ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας  με τίτλο  

« Προμήθεια  ανταλλακτικών και επισκευή και συντήρηση Ι.Χ επιβατικών – μεταφορικών 

μέσων - οχημάτων – φορτηγών - εκσκαφέων – φορτωτών – και λοιπών μηχανημάτων έργων »  

β) Τόπος παράδοσης των προσφερόμενων υλικών, ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α..  

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων 

ευρώ (57.800,00 €) πλέον Φ.Π.Α.  

ΑΡΘΡΟ  2 

 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 

3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Τα έγραφα της σύμβασης κατά σειρά είναι:: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Τεχνική περιγραφή. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε) Tο έντυπο Οικονομικής  Προσφοράς  

ΑΡΘΡΟ  4 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 

η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας  και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ  5 

 

  

Η προσφερόμενη έκπτωση  ανά ομάδα του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η έκπτωση αυτή θα 

εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε υλικό ή εργασία της ομάδος αυτής, ανεξάρτητα της απαιτούμενης 

ποσότητας και μέχρι εξαντλήσεως της δαπάνης της ομάδος.  

Η αξία των εγκατεστημένων ανταλλακτικών,  θα πληρώνεται τμηματικά στον προμηθευτή μετά 

την παραλαβή τους  από την αρμόδια επιτροπή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που 

θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

  Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και 

ανάλογα με την ταμειακή της ρευστότητα και την εν γένει οικονομική της κατάσταση και εφόσον ο 

ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στο 

χρόνο υποχρέωσης της εξόφλησης δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη καθυστέρηση, λόγω άσκησης του 

προληπτικού ελέγχου δαπανών από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο νομό Έβρου ή μη προσκόμισης 

από τον ανάδοχο ορισμένου δικαιολογητικού απαραίτητου για την εξόφληση της απαίτησής του. 

ΑΡΘΡΟ  6 

 

 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ  7 

 

Κατά την παραλαβή των υλικών, εξετάζεται η ορθή, σύννομη και σύμφωνα με τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις εκτέλεσης της προμήθειας. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 

εφόσον δεν εκτελέσει ορθά την προμήθεια των υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα 

και στη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή, του επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

 
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Παροχή της προμήθειας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, για το υπόλοιπο διάστημα της 

σύμβασης, είτε από τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε 

με διενέργεια νέου διαγωνισμού.  

γ. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για χρονικό διάστημα 

μεταξύ έξι και δώδεκα μηνών.  

δ. Καταλογισμός στον ανάδοχο, κατά τους όρους του άρθρου 24 της διακήρυξης.  

 Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακρατείται από 

τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται 

έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν: 

α. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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ΑΡΘΡΟ  8 

 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού  παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από 

υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ή από ανωτέρα βία, κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται 

καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση υλικών, πέραν της συμφωνηθείσης προθεσμίας, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό 

της εγγύησης να καταπέσει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

ΑΡΘΡΟ  9 

 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης τόσο 

για τα ανταλλακτικά όσο και τις εργασίες για μία ή και για τις δύο ομάδες του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της μελέτης. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος υλικών ή και εργασιών της 

ομάδας, δε θα γίνουν αποδεκτές.  

                                                               ΑΡΘΡΟ  10 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ ΦΠΑ 

συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 

 Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4013/11, ΦΕΚ 204/Α 

 Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. 

 

                                          Αλεξανδρούπολη   Ιούλιος    2019 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                       ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

                                                                                                                      α/α 

 

 

 ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                     ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                                                       

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  ΜΗΧΑΜΟΛΟΓΟΣ                                                           ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   Τ.Ε 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ   Α. 

  ΟΜΑΔΑ   Α1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

       
 

 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ                            
ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ                             

– ΦΟΡΤΩΤΩΝ , ΦΟΡΤΗΓΩΝ    ΚΑΙ                                              
ΛΟΙΠΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ».                                                                 

                                  

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

1 
 A0030944204 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ       104,65 €  

2 
A0000702183 ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ ΣΒΥΣΗΜΑΤΟΣ       144,59 €  

3 
A0000721412 ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ          91,22 €  

4 
A0000721512 ΦΥΣΟΥΝΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ       146,92 €  

5 
A0000900650 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ       226,89 €  

6 
A0000901151 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ          10,53 €  

7 
A0000901451 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ          11,30 €  

8 
A0000902150 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ       225,43 €  

9 
A0000904350 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ       227,58 €  

10 
 A0030944204 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ       104,65 €  

11 
A0000908850 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡ.          33,29 €  

12 
A0002950018 ΦΥΣΟΥΝΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΛΕΚΤΗ       749,70 €  

13 
A0002951615 ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ          29,45 €  

14 
A0002958706 ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ       300,87 €  

15 
A0004293695 ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ          35,05 €  

19PROC005540283 2019-09-10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

16 
A0004607680 ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ       769,09 €  

17 
A0004665901 ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ       807,79 €  

18 
A0004700305 ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ          18,62 €  

19 
A0005002149 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ       376,46 €  

20 
A0008209742 ΜΟΤΕΡ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ       206,07 €  

21 
A0009978952 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΓΡΩΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ          16,35 €  

22 
A0010920901 ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ       104,75 €  

23 
A0010926101 ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ          52,56 €  

24 
A0012956006 ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ       142,25 €  

25 
A0012957206 ΑΝΩ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ       156,28 €  

26 
A0014296844 ΡΕΛΕ ΑΕΡΟΣ       197,71 €  

27 
A0014313006 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ       286,53 €  

28 
A0018359201 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ       284,90 €  

29 
A0019817605 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ          72,54 €  

30 
A0021887901 ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ       356,39 €  

31 
A0022058406 ΦΤΕΡΩΤΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ    1.816,31 €  

32 
A0024307981 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ       368,22 €  

33 
A0024314306 ΣΚΑΣΤΡΑ ΑΕΡΟΣ       342,25 €  

34 
A0024600348 ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ ΜΠΑΡΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ       128,47 €  

35 
A0024607680 ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ       538,51 €  
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36 

A0025412301 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 135Ah        261,36 €  

37 
A0029814505 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΗΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ       229,51 €  

38 
A0029817905 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ          80,58 €  

39 
A0029819005 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ       219,20 €  

40 
A0034313606 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ       412,86 €  

41 
A0034314106 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ       281,40 €  

42 
A0034320801 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ       108,72 €  

43 
A0034321801 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ       172,36 €  

44 
A0039812605 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ       174,63 €  

45 
A0039812905 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΗΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ       479,25 €  

46 
A0039813205 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ          74,46 €  

47 
A0039972992 ΙΜΑΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΟ          27,15 €  

48 
A0041518601 ΜΙΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ       841,21 €  

49 
A0044290644 ΡΕΛΕ ΑΕΡΟΣ       116,92 €  

50 
A0048206742 ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ       293,68 €  

51 
A0049975736 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΑΠΕ       327,50 €  

52 
A0059813105 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ       162,04 €  

53 
A0059817910 ΡΟΥΛΕΜΑΝ          10,67 €  

54 
A0059972892 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ          31,68 €  

55 
A0074209818 ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       175,20 €  

56 
A0085428017 ΦΛΩΤΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ       367,78 €  

19PROC005540283 2019-09-10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 

A0089815201 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ       258,24 €  

58 
A0099813105 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ          84,94 €  

59 
A0099976747 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΧΟΥ          17,73 €  

60 
A0129813205 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ       295,49 €  

61 
A3054210401 ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ       280,43 €  

62 
A3054230401 ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ       156,03 €  

63 
A3142620912 ΓΡΑΝΑΖΙ 2ας       312,94 €  

64 
A3464230501 ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ       124,34 €  

65 
A3520321105 ΓΡΑΝΑΖΙ ΒΟΛΑΝ       160,52 €  

66 
A3521300108 ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ       306,77 €  

67 
A3521300220 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ       202,41 €  

68 
A3521300615 

ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ       720,51 €  

69 
A3554700101 ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ       733,92 €  

70 
A3662300015 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ          58,40 €  

71 
A3813001730 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟΥ          47,46 €  

72 
A3816710020 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΜΠΡΙΖ       132,68 €  

73 
A3816710210 ΠΑΜΠΡΙΖ       332,64 €  

74 
A3817200118 ΤΖΑΜΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΔΕΞΙΟ          80,07 €  

75 
A3817200318 ΤΖΑΜΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ          80,07 €  

76 
A3817250002 ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ          59,56 €  

77 
A3817250102 ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΔΕΞΙΟΣ          59,56 €  
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78 

A3818240428 ΜΠΡΑΤΣΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ          51,17 €  

79 
A3872612218 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΞΟΝΑ ΜΠΡΙΖΝΕΡΕΚ       230,95 €  

80 
A3872617820 ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ       456,13 €  

81 
A3873260065 ΖΥΓΑΡΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ       650,55 €  

82 
A3873500040 

ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ       924,15 €  

83 
A3874200038 

ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ       346,96 €  

84 
A3874200138 

ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ       346,96 €  

85 
A3913300019 ΣΕΤ ΠΕΙΡΟΣ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ       302,44 €  

86 
A3933300303 ΜΙΚΡΗ ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ       393,38 €  

87 
A3933300703 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ       438,55 €  

88 
A3953200165 

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΙΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ 
ΣΟΥΣΤΑΣ          88,87 €  

89 
A4021300320 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ       219,13 €  

90 
A4030320305 ΓΡΑΝΑΖΙ ΒΟΛΑΝ       286,28 €  

91 
A4030702533 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

92 
A4030702633 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

93 
A4030702733 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

94 
A4030702833 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

95 
A4030704933 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 8 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

96 
A4030705133 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

97 
A4030706033 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 7 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

98 
A4030707433 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  
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99 

A4031420380 ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΙΞΑΓΩΓΗΣ            3,18 €  

100 
A4031500572 ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΟΣ ΔΥΝΑΜΟ          45,81 €  

101 
A4031801701 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ       481,60 €  

102 
A4031810112 ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ       113,35 €  

103 
A4032000495 ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ       140,48 €  

104 
A4032007101 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ       270,75 €  

105 
A4220704933 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

106 
A4220705033 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

107 
A4220705133 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

108 
A4220705233 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

109 
A4230700333 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

110 
A4230700433 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

111 
A4230700533 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 7 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

112 
A4230700633 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 8 ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ          30,95 €  

113 
A4411800309 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ          32,42 €  

114 
A4412000201 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ       287,31 €  

115 
A4421300008 ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ       651,63 €  

116 
A4421411780 ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ            6,91 €  

117 
A4421880580 ΦΛΑΝΤΖΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ          15,65 €  

118 
A6173200228 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ       280,50 €  

119 
A6174231430 ΘΕΡΜΟΥΪΤ       272,45 €  
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120 

A6175050086 ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΟΑΝΗΣ       113,27 €  

121 
A6214210910 ΘΕΡΜΟΥΪΤ       279,54 €  

122 
A6234210136 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ       285,52 €  

123 
A6234230136 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ       340,08 €  

124 
A6234230236 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΙΑΓΩΝΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟ 
ΔΕΞΙΟ       336,92 €  

125 
A6523200131 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ        335,84 €  

126 
A6525010201 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ       943,58 €  

127 
A6525010982 ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ          85,90 €  

128 
A6525050155 ΧΟΑΝΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ       106,16 €  

129 
A6553300019 ΣΕΤ ΠΕΙΡΟΙ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ       299,65 €  

130 
A6555400045 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ       360,22 €  

131 
A6555420017 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ          28,35 €  

132 
A6584210001 ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ       131,65 €  

133 
A6594201119 ΣΙΑΓΩΝΑ ΦΡΕΝΟΥ       219,25 €  

134 
A6594233610 ΘΕΡΜΟΥΪΤ       374,66 €  

135 
A6702620045 ΑΚΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ       167,38 €  

136 
A6702630014 ΓΡΑΝΑΖΙ 4ης       225,90 €  

137 
A6732630233 ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΠΙΣΘΕΝ       352,33 €  

138 
A6732630302 ΑΞΟΝΑΣ ΣΑΣΜΑΝ       682,70 €  

139 
A9424100131 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ       320,56 €  

140 
A9454200038 ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ       346,96 €  
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ΟΜΑΔΑ   Α2. 

 
                                                                     

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

40€/ΩΡΑ 

2 ΜΠΑΡΕΣ 

3 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 

4 ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

5 ΑΚΡΑΞΟΝΙΑ 

6 ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ 

7 ΠΕΙΡΟΙ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ 

8 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΣΤΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ 

9 ΔΙΣΚΟΙ ΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

10 ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

11 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ( O-RING ) 

12 ΤΡΟΜΠΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΦΡΕΝΩΝ 

13 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

14 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ 

15 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 

16 ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΩΝ 

17 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 

18 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ 

19 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

20 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

21 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

22 ΚΟΡΩΝΕΣ 

40€/ΩΡΑ 

23 ΠΗΝΙΑ 

24 ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

25 ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

26 ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ 

27 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

28 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

29 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

30 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 

31 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

32 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

141 
A9454200138 ΡΕΓΟΥΛΑΤΩΡΟΣ ΦΡΕΝΟΥ ΔΕΞΙΟΣ       346,96 €  

 

ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

 

16.100,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 3.864,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.964,00€ 
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33 ΦΙΛΤΡΑ  ΛΑΔΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΑ 

34 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 

35 ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΕΤΑΛ 

36 
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE 

CONVERTER ) 

37 ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

38 ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 

39 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ Υ/Κ 

40 ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ        Υ/Κ 

41 ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

42 ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

43 ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

44 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 

45 ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  

46 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟΥ 

47 ΝΤΙΖΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

48 ΝΤΙΖΑ ΣΒΥΣΤΗΡΙΟΥ 

49 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 

50 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 

51 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

52 ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

53 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ 

54 ΓΡΑΝΑΖΙ ΒΟΛΑΝ 

55 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 

56 ΠΕΙΡΟΙ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ 

57 ΓΡΑΝΑΖIA ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ 

58 ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΡΓΟ ΓΡΗΓΟΡΟ 

59 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

60 ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ 

61 ΚΟΛΑΡA ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 

62 ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 

63 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

64 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

65 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

66 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

67 ΑΝΤΛΙΑ  ΝΕΡΟΥ 

40€/ΩΡΑ 

68 ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

69 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ 

70 ΟΡΓΑΝΑ ΤΑΜΠΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 

71 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

72 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

73 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 

74 ΑΚΡΑΞΟΝΙΑ 

75 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

76 ΚΑΠΑΚΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΣ 

77 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

78 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

79 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

80 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 

81 ΙΜΑΝΤΕΣ 

82 ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

83 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 
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84 ΒΟΜΒΗΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 

85 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

86 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ  

87 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

88 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

89 ΑΝΤΛΙΑ  ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ 

90 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

91 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΦΡΕΝΩΝ 

92 ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

93 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

94 ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗ 

95 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 

96 ΚΟΛΛΑΡΑ 

97 ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 

98 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 

99 ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ 

100 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

101 ΑΝΤΛΙΑ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ 

102 
ΜΠΕΚ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ    ΑΓΩΓΩΝ   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ   Β. 

Β1. 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ        

ΜΟΝΑΔΟΣ 
TEM./ΜΕΤΡΟ 

1 ΣΕΤ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ 315,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ 41,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ   ΜΕΤΑΔΩΣΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ                 (ΣΤΑΥΡΟΙ 
) 

317,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 ΒΑΛΒΙΔΕΣ  ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 145,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1,800,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 12,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 ΓΛΥΣΤΡΕΣ  ΠΗΓΑΣ 230,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 ΑΝΤΛΙΕΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1,600,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 ΣΕΤ  ΛΑΜΕΣ  ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 485,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΩΝ   

ΦΟΡΤΗΓΩΝ  

 

6.900,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.656,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.556,00€ 
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10 ΝΥΧΙΑ  ΚΟΥΒΑ  ΕΚΣΚΑΦΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 35,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 ΠΕΙΡΟΙ  ΝΥΧΙΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 2,45 ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 ΑΝΤΛΙΑ  ΝΕΡΟΥ 200,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 165,35 ΤΕΜΑΧΙΟ 

14 ΛΑΜΕΣ  ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 530,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 ΒΑΚΤΡΑ  ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 358,44 ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 ΣΕΤ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 80,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΚΙΒΩΤΙΟΥ  ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 235,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 ΚΟΜΠΛΕΡ 145,30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

19 ΠΛΑΚΕΣ  ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 35,40 ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 ΠΕΙΡΟΙ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

21 ΣΕΤ  ΦΡΕΝΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΟ 600,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

22 ΜΠΑΡΕΣ  ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ  ΤΕΜΑΧΙΟ 200,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

23 ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1,000,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

24 ΠΟΜΠΑ  ΦΡΕΝΟΥ 250,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

25 ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ 450,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

26 ΠΕΙΡΟΙ  ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 80,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

27 ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ  ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 30,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

28 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΑΚΡΑΞΟΝΙΩΝ 60,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

29 ΨΥΓΕΙΟ  ΝΕΡΟΥ 600,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

30 ΔΥΝΑΜΟΣ  ΚΟΜΛΕ 260,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

31 ΑΝΤΛΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1.000,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

32 ΙΜΑΝΤΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 30,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

33 ΜΠΕΚ  ΤΕΜΑΧΙΟ 170,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

34 ΨΥΓΕΙΟ  ΣΑΣΜΑΝ 240,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

35 ΨΥΓΕΙΟ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1.200,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

36 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  135 Ah 245.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

37 ΜΙΖΕΣ  6-24 380,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

38 ΦΑΡΟΙ  12/24v 33.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

39 ΜΠΟΜΠΙΝΕΣ  6-24v 100.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

40 ΗΛΕΚΤΙΚΟΙ  ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ/ΩΝ 115,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

41 ΣΕΤ  ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ/ΩΝ 18,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

42 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 445,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

43, ΜΠΟΥΤΟΝ  24 v 47.50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

44 ΜΠΟΥΤΟΝ  12 v 43.00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

45 ΓΡΑΝΑΖΙΑ 33,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

46 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  ΔΥΝΑΜΟ  12 v 25,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

47 ΦΑΝΑΡΙΑ 75,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

48 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  ΔΥΝΑΜΟ  24 v 42,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

49 ΡΟΥΛΕΜΑΝ    ΔΥΝΑΜΟ 14,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

50 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 116,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 

51 ΚΟΡΝΕΣ 12,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

52 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  24 v 5,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

53 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  12 v 5,20 ΤΕΜΑΧΙΟ 

54 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  24 - 21 0,70 ΤΕΜΑΧΙΟ 

55 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  12 - 21 0,70. ΤΕΜΑΧΙΟ 

56 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 1,30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

57 ΦΛΟΤΕΡ  ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ  ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ 72,90 ΤΕΜΑΧΙΟ 

58 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΠΑΦΕΣ 5,10 ΤΕΜΑΧΙΟ 

59 ΚΑΛΩΔΙΟ   50   ΚΑΡΕ 10,00 ΜΕΤΡΟ 

60 ΣΩΛΗΝΕΣ  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ      ¼ 18,00 ΜΕΤΡΟ 

61 ΣΩΛΗΝΕΣ  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ      ½ 39,00 ΜΕΤΡΟ 

62 ΣΩΛΗΝΕΣ  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ    1 ¼ 40,20 ΜΕΤΡΟ 

63 ΣΩΛΗΝΕΣ  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ    1 ½ 58,00 ΜΕΤΡΟ 
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 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ   ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ –

ΦΟΡΤΩΤΩΝ 
     7.700,00€ 

 ΦΠΑ 24% 1.848,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.548,00 € 

 

Β2. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
1 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

40€/ΩΡΑ 

2 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

3 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

4 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 

5 ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 

6 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 

8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 

10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 

12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 

14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 

15 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 

17 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE CONVERTER ) 

21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 

23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 

24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 

40€/ΩΡΑ 

26 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

28 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) 
ΓΕΝΙΚΑ 

31 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ 

32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΩΝ 

34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

35 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ COMMON RAIL 

36 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 

37 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

38 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΥΧΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

39 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΝΤΛΙΑΣ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ 

 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ   
ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ –ΦΟΡΤΩΤΩΝ 

 3.300,00€ 

 ΦΠΑ 24%     792,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.092,00€ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ   Γ. 
Γ1. 

 
           Πίνακας  τιμών  ανταλλακτικών  Ι.Χ   επιβατικών  αυτοκινήτων – οχημάτων.  

 

Α/Α             ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ   ΜΟΝΑΔΟΣ σε € 

1 Κυλινδράκι  τροχού        ΤΕΜΑΧΙΟ         45,00 

2 Ντίζες  φρένων        ΤΕΜΑΧΙΟ         80,00  

3 Δισκόπλακες  εμπρόσθιες        ΤΕΜΑΧΙΟ        120,00 

4 Δισκόπλακες  πίσω        ΤΕΜΑΧΙΟ        120,00 

5 Τακάκια  εμπρός        ΤΕΜΑΧΙΟ         70,00 

6  Τακάκια  πίσω        ΤΕΜΑΧΙΟ         50,00 

7 Σιαγώνες  φρένων        ΤΕΜΑΧΙΟ         80,00 

8 Υγρά  φρένων  4kg        ΤΕΜΑΧΙΟ         34,00 

9  Λυχνία  προβολέων        ΤΕΜΑΧΙΟ         12,00 

10 Λυχνίες  διάφορες        ΤΕΜΑΧΙΟ         12,00 

11 Φίλτρο  καμπίνας        ΤΕΜΑΧΙΟ         22,00 

12 Φίλτρο  αέρος        ΤΕΜΑΧΙΟ         25,00 

13 Φίλτρο  λαδιού        ΤΕΜΑΧΙΟ         18,00 

14 Αντλία  νερού        ΤΕΜΑΧΙΟ        115,00  

15 Αισθητήρας  θέρμανσης        ΤΕΜΑΧΙΟ          19,00 

16 Θερμοστάτης        ΤΕΜΑΧΙΟ          18,00 

17 Εξάτμιση        ΤΕΜΑΧΙΟ        215,00 

18 Αισθητήρας  Λ        ΤΕΜΑΧΙΟ        250,00 

19 Ψυγείο  νερού        ΤΕΜΑΧΙΟ        350,00                                           

20 Βαλβίδα  λαδιού        ΤΕΜΑΧΙΟ          20,00 

21 Διακόπτης  κινητήρα        ΤΕΜΑΧΙΟ          10,00 

22 Φλάντζα  βαλβίδων        ΤΕΜΑΧΙΟ          35,00 

23  Τσιμούχα  εκκεντροφόρου         ΤΕΜΑΧΙΟ          27,00 

24 Τσιμούχα  στροφάλου        ΤΕΜΑΧΙΟ          30,00    

25 Φλάντζα  κεφαλής        ΤΕΜΑΧΙΟ          75,00  

26 Ιμάντας  κινητήρα        ΤΕΜΑΧΙΟ          81,00 

27 Τεντωτήρας  ιμάντα        ΤΕΜΑΧΙΟ         100,00 

28 Τροχαλία   ιμάντα        ΤΕΜΑΧΙΟ         118,00  
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29 Αισθητήρας  κινητήρα        ΤΕΜΑΧΙΟ         130,00  

30 Δυναμό  ρεύματος          ΤΕΜΑΧΙΟ         380,00 

31 Γρύλος  παραθύρου        ΤΕΜΑΧΙΟ         300,00 

32 Αισθητήρας  στροφών        ΤΕΜΑΧΙΟ         125,00  

33 Αισθητήρας  τροφοδοσίας        ΤΕΜΑΧΙΟ         130,00 

34 Αισθητήρας  ανάφλεξης        ΤΕΜΑΧΙΟ           25,00   

35 Βαλβίδες  ανεπίστροφες        ΤΕΜΑΧΙΟ           38,00 

36 Μετρητής  μάζας  αέρος        ΤΕΜΑΧΙΟ          275,00 

37 Μπουζί        ΤΕΜΑΧΙΟ           19,00 

38 Μπουζοκαλώδια        ΤΕΜΑΧΙΟ          150,00 

39 Πολλαπλασιαστής        ΤΕΜΑΧΙΟ          180,00 

40 Ακρόμπαρα        ΤΕΜΑΧΙΟ            50,00 

41 Ημίμπαρα        ΤΕΜΑΧΙΟ            35,00 

42 Αμορτισέρ  εμπρός        ΤΕΜΑΧΙΟ          125,00 

43 Αμορτισέρ  πίσω        ΤΕΜΑΧΙΟ            90,00 

44 Αντιστρεπτική  δοκός        ΤΕΜΑΧΙΟ          250,00 

45 Βάσεις & συνεμπλόκ        ΤΕΜΑΧΙΟ            25,00 

46 Βάση  αμορτισέρ        ΤΕΜΑΧΙΟ            80,00 

47 Μπαλάκια  ψαλιδιών        ΤΕΜΑΧΙΟ            55,00 

48 Ρουλεμάν  τροχού       ΤΕΜΑΧΙΟ          85,00 

49 Μουαγιέ    τροχού       ΤΕΜΑΧΙΟ         180,00 

50 Φούσκα   κρεμαγιέρας       ΤΕΜΑΧΙΟ           18,00 

51 Δίσκος  συμπλέκτη        ΤΕΜΑΧΙΟ         160,00 

52  Πλατό  συμπλέκτη       ΤΕΜΑΧΙΟ         195,00  

53 Ρουλεμάν συμπλέκτη       ΤΕΜΑΧΙΟ           55,00 

54  Σετ  συμπλέκτη       ΤΕΜΑΧΙΟ          520,00 

55  Βαλβίδα  πολλαπλής  εισαγωγής       ΤΕΜΑΧΙΟ          185,00 

56  Ιμάντας  χρονισμού       ΤΕΜΑΧΙΟ            85,00 

57  Ηλεκτρικό  σύστημα  κινητήρα       ΤΕΜΑΧΙΟ          130,00 

58  Σετ  ιμάντα  χρονισμού       ΤΕΜΑΧΙΟ          198,00 

59  Βολάν       ΤΕΜΑΧΙΟ        1.180,00 

60 Τροχαλία  αδράνειας       ΤΕΜΑΧΙΟ             61,50 

61  Ιμάντας  poly V       ΤΕΜΑΧΙΟ             27,55 

62 Τροχαλία   δυναμού       ΤΕΜΑΧΙΟ             83,55 

63  Μπαταρία  160 AH       ΤΕΜΑΧΙΟ             245,00 

64  Μίζα  σετ       ΤΕΜΑΧΙΟ             430,00 

65  Προθερμάνσεις       ΤΕΜΑΧΙΟ                    48,00 

66  Φίλτρο   καυσίμου       ΤΕΜΑΧΙΟ               20,00  

67  Ψαλίδια       ΤΕΜΑΧΙΟ              170,00 

68  Μπιλιοφόρος       ΤΕΜΑΧΙΟ             180,00  
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69  Φούσκα  ημιαξονίου       ΤΕΜΑΧΙΟ               18,00 

70 Μπαταρία  75  AH ΤΕΜΑΧΙΟ            120,00 

71  Κιτ  επισκευής  ατέρμωνα  ΤΕΜΑΧΙΟ            120,00 

72 Μπράτσα  ζυγαριάς ΤΕΜΑΧΙΟ              40,00 

73 Κεντρική  μπάρα ΤΕΜΑΧΙΟ             137,00 

74 Λάδια  SAE  10 - 40 ΛΙΤΡΟ 12,00 

75 Βαλβολίνες   SAE   75 - 90 ΛΙΤΡΟ 13,00 

76 Βαλβολίνες  μπλοκέ διαφορικού ΛΙΤΡΟ 19,00 

77 Βαση  σασμάν ΤΕΜΑΧΙΟ 85,00 

 

 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ   Γ2. 
 

                                                                     

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

40€/ΩΡΑ 

2 ΜΠΑΡΕΣ 

3 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 

4 ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

5 ΑΚΡΑΞΟΝΙΑ 

6 ΗΜΙΑΞΟΝΙΑ 

7 ΠΕΙΡΟΙ ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ 

8 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΣΤΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ 

9 ΔΙΣΚΟΙ ΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 

10 ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

11 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ( O-RING ) 

12 ΤΡΟΜΠΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΦΡΕΝΩΝ 

13 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

14 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ 

15 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΦΡΕΝΩΝ 

16 ΦΥΣΟΥΝΑ ΦΡΕΝΩΝ 

17 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 

18 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ 

19 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

20 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

21 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ 

   

22 ΚΟΡΩΝΕΣ 
40€/ΩΡΑ 

23 ΠΗΝΙΑ 

 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ  Ι.Χ   επιβατικών  
αυτοκινήτων – οχημάτων.    

     16.660,00€ 

 ΦΠΑ 24%  3.998,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.584,00 € 
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24 ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

25 ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

26 ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ 

27 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

28 ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 

29 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

30 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 

31 ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

32 ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

33 ΦΙΛΤΡΑ  ΛΑΔΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΑ 

34 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 

35 ΣΕΤ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΕΤΑΛ 

36 
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE 

CONVERTER ) 

37 ΣΕΤ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

38 ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 

39 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ Υ/Κ 

40 ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ        Υ/Κ 

41 ΜΟΤΕΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

42 ΜΟΤΕΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

43 ΣΑΣΜΑΝΑΚΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

44 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 

45 ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  

46 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟΥ 

47 ΝΤΙΖΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

48 ΝΤΙΖΑ ΣΒΥΣΤΗΡΙΟΥ 

49 ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 

50 ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 

51 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

52 ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

53 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ 

54 ΓΡΑΝΑΖΙ ΒΟΛΑΝ 

55 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ 

56 ΠΕΙΡΟΙ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ 

57 ΓΡΑΝΑΖIA ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ 

58 ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΡΓΟ ΓΡΗΓΟΡΟ 

59 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

60 ΤΣΟΚ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΩΝ 

61 ΚΟΛΑΡA ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 

62 ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ 

63 ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

64 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

65 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΩΝ 

66 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

67 ΑΝΤΛΙΑ  ΝΕΡΟΥ 

40€/ΩΡΑ 

68 ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

69 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ 

70 ΟΡΓΑΝΑ ΤΑΜΠΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ 

71 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 

72 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

  

73 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 
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74 ΑΚΡΑΞΟΝΙΑ 

75 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

76 ΚΑΠΑΚΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΣ 

77 ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 

78 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

79 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

80 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ 

81 ΙΜΑΝΤΕΣ 

82 ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

83 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

84 ΒΟΜΒΗΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ 

85 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

86 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ  

87 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 

88 ΡΟΥΛΕΜΑΝ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

89 ΑΝΤΛΙΑ  ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΗ 

90 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

91 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙ ΦΡΕΝΩΝ 

92 ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

93 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 

94 ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗ 

95 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 

96 ΚΟΛΛΑΡΑ 

97 ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ 

98 ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 

99 ΨΥΚΤΡΟΘΗΚΗ 

100 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

101 ΑΝΤΛΙΑ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ 

102 
ΜΠΕΚ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ    ΑΓΩΓΩΝ   

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΩΝ    

Ι.Χ   επιβατικών  αυτοκινήτων – οχημάτων.    

 

7.140,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 1.713,60€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.853,60€ 
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 Π  = (Α1+Β1+ Γ1 )=70%    (Α2 + Β2+ Γ2 )=30%  
 
 
 

ΟΜΑΔΑ  Α. :  Π=1*70%+2*30%= 23.000,00€                                                                                                                             
 

ΟΜΑΔΑ  Β. :   Π=1*70%+2*30%= 11.000,00€ 
 
ΟΜΑΔΑ  Γ. :   Π=1*70%+2*30%= 23.800,00 
                                                                                                                             
                              ΣΥΝΟΛΟ     :    57.800,00 € 
 
 
Αλεξανδρούπολη  29 / 07 / 2019 
 

                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      
            ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
                          α/α 
 

 
      

             ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  Τ.Ε 

 

           

 

 

                                             -Ο- 
                                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

                        ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     
                      ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ                                                                                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: Δ. 
Σολωμού 24 
Ταχ. Κώδικας: 68100 

                      
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
     
 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ -
ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – 
ΦΟΡΤΩΤΩΝ , ΦΟΡΤΗΓΩΝ και 
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
» της   Δ.Ε.Υ.Α.Α.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 

   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.800,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

       ( κατά το σύστημα με επιμέρους  ποσοστά  έκπτωσης  ανά ομάδες μηχανημάτων  ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δ. Σολωμού 
24 
Ταχ. Κώδικας: 68100 

                                                              
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
   
 
 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ -ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ , 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  » της    
Δ.Ε.Υ.Α.Α.   
    
 
 
 
 
  
 
ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 
 

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
57.800,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

         ( κατά το σύστημα με επιμέρους  ποσοστά  έκπτωσης  ανά ομάδες μηχανημάτων  ) 

 
 

 
Της επιχείρησης  
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προς: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας πού αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της 
προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τα ακόλουθα ποσοστά 
έκπτωσης επί των τιμών του  Προϋπολογισμού Μελέτης . 

 
--------------------------- 
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 ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΠΟΣΟΣΤΟΥ     ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
 

OMAΔA     Α. 
 

  
Α/Α 

 
Είδος    υλικού 

Προσφερόμενη έκπτωση σε 
ακέραιες μονάδες (%) ( χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως Αριθμ. 

1 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ , ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

…………………………
……………….. 

…...……
……….....

... 

2 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

................................... .............. 

                                                           
 

Σπ = A1* 70%  + A2 *30% 
 
 

OMAΔA     Β. 
 

 
Α/Α 

 
Είδος    υλικού 

Προσφερόμενη έκπτωση σε 
ακέραιες μονάδες (%) ( χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως Αριθμ. 

1 

 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ –
ΦΟΡΤΩΤΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

……………………………
…………….. 

………
……… 

2 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

........................................
............. 

...... 

............ 
..... 

 
Σπ = B1* 70%  + B2 *30% 
 
 

OMAΔA     Γ. 
 
 

  
Α/Α 

 
Είδος    υλικού 

Προσφερόμενη έκπτωση σε 
ακέραιες μονάδες (%) ( χωρίς ΦΠΑ) 

Ολογράφως Αριθμ. 

1 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – Ι.Χ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
– ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ , ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

…………………………
……………….. 

…...……
……….....

... 

2 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

................................... .............. 

                                                           
 
Σπ = Γ1* 70%  + Γ2 *30% 
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………………………………..…………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 
 

 
 

Αλεξανδρούπολη  05-08-2019 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ  
                                                                                         α/α 

                                                                                                                 
 
 
 

      ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                            ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
    ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ                              ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  Τ.Ε 
 

 

    Εγκρίθηκε με τον αριθμό    220/05-08-2019  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  
 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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