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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας  υπόψη:   
 

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε 

µεταγενέστερα.  

3. To N. 3913/11 (ΦΕΚ Α/18/11) «Περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
7. Το Ν. 4427/16  (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση 

της Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 

αποστολής στην 

επίσηµη εφηµερίδα 

της Ε.Ε 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στον 

ηµερήσιο τύπο  

 
ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

22-12-2017 29-12-2017 

ΟΧΙ 
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8. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης …… και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων». 

9. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

10. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

11. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις».  

12. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των νόµων 4046/12, 

4093/12 και 4127/13».  

13.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας  στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

14. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94)  «Αύξηση  αποδοχών  ∆ηµοσίων   

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

15. Το άρθρο 4 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07). 

16. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 

163/Α).  

17. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθµίσεις». 

18. Tις  διατάξεις  του  Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης  

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 

19. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για 

το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

21. Την Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

22. Την υπ’ αριθ. ∆ΤΣ/Ε/21508/3384/11-10-2017 απόφαση «Έγκριση προµήθειας για 

ανταλλακτικά και εξαρτήµατα πάσης φύσεως οχηµάτων της ΥΠΑ». 

23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ∆11/∆/15658/22-11-2017 υπηρεσιακό σηµείωµα µε το οποίο διαβιβάσθηκαν 

στη ∆11/Ε οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την προµήθεια για ανταλλακτικά και εξαρτήµατα 

πάσης φύσεως οχηµάτων της ΥΠΑ.      

24. Τη Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ) «Ε077 ΤΡΟΠ.0» ένταξης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων 2014 (Π∆Ε 2014) του έργου 2014ΣΕ07700000 «Αναβάθµιση και βελτίωση λειτουργίας 

και ασφάλειας των υποδοµών και εγκαταστάσεων των αεροδροµίων και συστηµάτων αεροναυτιλίας 

της ΥΠΑ» (Α∆Α: 7ΙΚΦΦ-89Ξ).    

25. Την υπ’ αριθ. 2105/01-08-2014 απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, 

Υποδιοικητές, Γεν. ∆ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ 

Β/2230/14-08-2014), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. ∆10/Α/21175/1238/09-10-2017 απόφαση 

(ΦΕΚ Β/3677/19-10-2017). 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων επτά 

χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 307.836,20), συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει της τιµής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών από την 

ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αρ. 27 του Ν. 4412/2016).  
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3. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξης αφορά τον συστηµικό διαγωνισµό µε α/α 51403. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στον αντίστοιχο συστηµικό 

διαγωνισµό. 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη του 

 

www.promitheus.gov.gr 
 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

 

 

28-12-2017 

 

08-01-2018 

 

και ώρα 00.00 

 

31-01-2018 

 

και ώρα 17.00 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο 

άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόµου. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

5.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

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

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

που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

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

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην       
ελληνική.  

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση   
στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 
5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης 
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και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  
 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄                                                                                                                                                                               

7. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ηµέρες 

πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

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

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

8. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιµελητήρια και θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα καταβάλλονται 
απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την 

υπογραφή σύµβασης, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η προκήρυξη του 

διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr ή 

http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ 

δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.  

9. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη 

∆ιακήρυξη έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής 

προσφορών. 
 

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’                                                                                                 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ’ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
                                                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Αποδέκτες για ενέργεια                             

- ∆11/Ε (4)                                                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

- ∆ΤΣ 

 Με Ε.Υ. 

Ο ∆ιοικητής  

 

 

 

Κ. Λιντζεράκος 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΑΑ ΄́   

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα πάσης φύσεως οχηµάτων της ΥΠΑ.  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ –  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

CPV : 34224200-5, € 84.019,92 

CPV : 34330000-9, € 122.988,16 

CPV : 34351100-3, € 63.822,80 

CPV : 42913000-9, € 37.005,32 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014 

 

Κωδ. Έργου 2014ΣΕ07700000 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ   

 

Στις εγκαταστάσεις του Λογιστικού Εφοδιαστικού Κέντρου  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

 

60 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

15 ηµέρες από την παράδοση 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

- 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (αρ. 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) 
- 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- 4% για υλικά και 8% για εργασίες ως προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος (αρ. 24 του Ν. 2198/94). 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
€ 4.965,10 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό 

προµήθεια εξοπλισµού για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την οριστική 

παραλαβή αυτού. 

Ειδικά για το είδος «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων CPV 34351100-

3» η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει διάρκεια ενός έτους ή 50.000 

km που να αρχίζει από την οριστική παραλαβή του.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/            
21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
1.2.  Περιεχόµενο προσφορών  
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»,  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 
92, 93 και 94 του Ν. 4412/16. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται 
από αυτόν στην αρµόδια υπηρεσία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο 

αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 

τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 

αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία,  

απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία, καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα κλπ. 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75, ήτοι 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κλπ. 

  

Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 

άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 

αυτούς. 

 

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

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  

 
1.2.1.1.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, 

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),     

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 
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Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική 

µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

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

δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.   

 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
1.2.1.2.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Ε’ της ∆ιακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο 
ως άνω Παράρτηµα. 
 

1.2.1.2.3. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16.  

 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην 
των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 
1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του οικονοµικού φορέα. 
 
Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά», σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’.  
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της  στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 
            
1.2.2.1 Τιµές  
 

• Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου µέχρι 
και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθµητικώς.  

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

• Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

  
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής : 
- Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 

δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος 

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). 
- Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς για παράδοση 

του είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης καθώς και το κόστος εγκατάστασης. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
- Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος 
από αυτά.  

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α. του προσφεροµένου 
είδους.  

 
Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη επί ποινή απορρίψεως.  
 
- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις 
µπορεί να αφορούν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των 
προϊόντων, την πρωτοτυπία των προτεινοµένων αγαθών κλπ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 
88 του Ν. 4412/2016.  
 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής  

 

1.2.2.2.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε βάρος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε) 2014, Κωδ. Έργου 2014ΣΕ07700000, σύµφωνα µε τις οικείες ισχύουσες διατάξεις 

και διαδικασίες, ως εξής :  

α) Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. 
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β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο 
παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε 
το συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
 
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  
 
Σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί  
της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία 
λήψεως αυτής, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
Ο τόκος θα υπολογίζεται µε βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης 
διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (Απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 
1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της 
επιταγής και θα παραµένει σταθερό µέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
 
Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις, εφόσον αυτές 
προβλέπονται από τη διακήρυξη.  
 
Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο 
πρώτος (α) τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός τρόπος πληρωµής.  
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 
του Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµίας & Οικονοµικών.  
 
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο Ν. 4152/13.   
 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή 
υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο 
αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. 
Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων Πληρωµών»). 

 

1.2.2.2.2  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 

και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Προµηθειών, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (αρ. 350 του Ν. 

4412/2016). 

 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 
 
δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, 
άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 

 

1.2.3 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 
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χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.     

 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
«Οικονοµική προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -  
«Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  
 
3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:   
 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου 
και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Για τη συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών.  

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
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4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης, σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/16.    

 
4.1  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.  

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του    
Ν. 4412/16, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 
και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75.  
 
Α) Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε 
καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 
α) Για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, 
όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά : 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
β) Για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 
1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.  
 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
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µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.  
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

 
6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

 
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 της σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω 
του συστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα 
έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η 
πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την 
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επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που 
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η 
αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό και ως εξής:  έως 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και έως 50% στην 
περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.  
  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
 
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) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 

8.  ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, 
άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης. 
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
 
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 
την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 
την ΑΕΠΠ. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 

αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
9.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.    

9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.   

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

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

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 

παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.  

9.1.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύος δύο 

(2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης. 
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9.1.6 Στην περίπτωση λήψης προκαταβολής, προσκοµίζεται εγγύηση προκαταβολής ισόποση µε την 

προκαταβολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου 

διάρκειας, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.    

9.1.7 Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 

και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.  

9.1.8 Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή καθορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.  
9.1.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 

του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 

9.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει 
η σύµβαση.  
 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

 

Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση 

των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του         

ν. 4412/2016. 
 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

 

9.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

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

συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα Ε’ της παρούσας. 
 

9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
 
10.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

  

 

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της τιµής 

αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους 

λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε 

αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.  

2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια εξοπλισµού  

για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’). Ειδικά για το είδος «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων / CPV 34351100-3» η εγγύηση 

καλής λειτουργίας θα έχει διάρκεια ενός έτους ή 50.000 km που να αρχίζει από την οριστική παραλαβή του. 

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής υποχρεούται πριν 

από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας του συστήµατος, ποσοστού ίσου µε το 3% της 

συµβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό 

διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος πλέον δύο (2) µηνών. 

4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΕΕ ΄́   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ OSHKOSH 

 
       

1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών Π/Ο ΟSKOSH T-1500 για 

την πυρασφάλεια των Αερολιµένων ΚΑΗΚ, ΚΑΚΠ, ΚΑΠΑ και της ∆ιεύθυνσης ΤΣ της ΥΠΑ.  

H τεχνική περιγραφή των ανταλλακτικών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο 

σχετικό πίνακα 1 του Παραρτήµατος Η’ «Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς».   

Προορίζονται για εργασίες επισκευών στο σύστηµα κίνησης καθώς και  στο σύστηµα πυρόσβεσης 

(αυλός οροφής οχήµατος, συµπλέκτης  αντλίας  πυρόσβεσης, βάνες και γωνιακοί σωλήνες αυλού 

οροφής.)  

 

2. Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισµού, την συµµόρφωση τους 

προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν, τα οποία και θα περιληφθούν ως όροι της 

σύµβασης πού θα υπογραφεί.  

 

3. Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και σε άριστη  

κατάσταση.  

4. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα ανταλλακτικά αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί 
άµεσα µε νέο άριστης ποιότητας, µε µέσα και δαπάνες του προµηθευτή.  

 

5. Εφόσον αποδειχθούν ελαττωµατικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του συγκεκριµένου 

κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού, µε µέσα και 
δαπάνες του προµηθευτή.  

 

      6.   Για όλα τα ανταλλακτικά  θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών αντ/κών.   

 
7. Η παράδοση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστηµα όχι αργότερο των 60 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε µέσα και δαπάνη τού 

αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του Λογιστικού Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ).  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑ  
 

Oι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια καινούργιων ελαστικών επιβατικών 

αυτοκινήτων, λεωφορείων, Πυροσβεστικών και ειδικών µηχανηµάτων βαρέας χρήσης για την κάλυψη 

αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

H τεχνική περιγραφή των ελαστικών, οι τύποι, καθώς και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο 

σχετικό πίνακα 2 του Παραρτήµατος Η’ «Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς».   

 

Ισχύουσα νοµοθεσία  

Τα προς προµήθεια ελαστικά πρέπει να συµµορφώνονται µε τις παρακάτω κοινοτικές οδηγίες και 
εθνική νοµοθεσία όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

 

H Kοιν. Οδηγία  89/459/16-07-1989 << Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 

σχετικά µε το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα 

και των ρυµουλκούµενων τους >> 

Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 21682/91 (ΦΕΚ Β΄955) << Καθορισµός ελαχίστου βάθους 

αυλακώσεων ελαστικών ορισµένων κατηγοριών αυτοκινήτων>> 

Η Oδηγία 92/23/31-03-92 του Συµβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων για τα ελαστικά των 

οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων και την εγκατάστασή  τους σ’ αυτά όπως 

τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/11/ΕΟΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 

Την αριθµ. 29871/2622/24.8.92 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 589/Β/1992) πού ενσωµατώνει την 

παραπάνω οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ. Αριθµ. 47102/2138/2002 (φεκ 1410 β΄/2002) και 
11627/925/05(φεκ 1081  β΄/2005) ΚΥΑ  

Η υπουργική Απόφαση. Υ.Α. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847/Β/2003) <<Για τον καθορισµό ελάχιστου 

βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισµένων κατηγοριών αυτοκινήτων>> 

Ο  κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την σήµανση των 

ελαστικών επισώτρων αναφορικά µε την εξοικονόµηση καυσίµου και άλλες ουσιώδεις παραµέτρους.  

Η Κ.Υ.Α µε αριθµ. 131219/31-12-15 (φεκ 2974/β/2015) που ενσωµατώνει τον παραπάνω κανονισµό.    

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Τα προς προµήθεια ελαστικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού: 

 

1.Τα ελαστικά θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τον παραπάνω κοινοτικό κανονισµό και την 

ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία. Θα τηρούν τους κανονισµούς του διεθνούς εµπορίου ETRΤO 

(Ευρωπαικός Τεχνικός Οργανισµός Ελαστικών και Ζαντών)  και τους κανονισµούς της Ε.Ε. 

2. Τα υπό προµήθεια ελαστικά θα έχουν έγκριση τύπου ΕΟΚ µε το σχετικό σήµα (e) τυπωµένο στα 

πλευρά του ελαστικού και µε όλες τις ενδείξεις που επιβάλλει η έγκριση τύπου όπως διαστάσεις, χώρα 

κατασκευής εµπορική ονοµασία, ανάλυση του πλήθους και το είδος των λινών, δείκτες επιτρεποµένου 

ορίου φόρτωσης και ταχύτητος και χρονολογία παραγωγής. 

3. Να είναι καινούργια και αχρησιµοποίητα, άριστης ποιότητας, πρώτης διαλογής.  

4. Να µην παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και εργοστασιακά ελαττώµατα.  

5. Να µην παρουσιάζουν σηµάδια φθοράς κατά την παράδοσή τους.  

6.  Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι αναγνωρισµένος στην Ελλάδα και Εξωτερικό.   

8.  Να είναι κατασκευής εντός τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσής τους.  

9. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι από πρωτογενές µίγµα φυσικού και συνθετικού 

ελαστικού (όχι από αναγόµωση) κατάλληλο για τις κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας.  

10. Τα ελαστικά  θα µπορούν να τοποθετούνται σε οιανδήποτε θέση του οχήµατος (κατεύθυνση - έλξη) 

εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά µέσω του πίνακος που είναι αναπόσπαστο τµήµα της προδιαγραφής. 

11. Aεροθάλαµοι  (εφόσον απαιτούνται από τον πίνακα των υπό προµήθεια ειδών). 

Θα είναι κατασκευασµένοι από αεροστεγές συνθετικό BULIT  αρίστης ποιότητας, υψηλής αντοχής και 
θα φέρουν σφραγίδα εργοστασίου κατασκευής, διαστάσεις καθώς και βαλβίδα πλήρωσης. 
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να πιστοποιούν εγγράφως ότι τα ελαστικά που προσφέρουν είναι 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές EΤRΤΟ δεν είναι δεύτερης διαλογής και ότι δεν παρουσιάζουν 

κατασκευαστικές ατέλειες. 

 

2.  Ο προµηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι θα παρέχει Εγγύηση Καλής λειτουργίας των ελαστικών 

τουλάχιστον για ένα (1) έτος η 50.000 km και ότι δεσµεύεται  στην άµεση αντικατάσταση των 

ελαστικών εφόσον τυχόν ελαττωµατική λειτουργία ή πρόωρη φθορά οφείλονται σε κατασκευαστικές 

ατέλειες. Η διαπίστωση αυτή θα γίνεται από επιτροπή εµπειρογνωµόνων της ΥΠΑ.  

 

3. Τα ελαστικά θα διαθέτουν ετικέτα σήµανσης µε πληροφορίες αποδοτικότητας καυσίµου, φρενάρισµα 

σε βρεγµένο, θόρυβο, κλπ. σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α µε αριθ. 131219/31-12-15 (φεκ 2974 Β΄/15). Το 

παραπάνω θα αποδεικνύεται από το Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Oι κατηγορίες ως προς την 

εξοικονόµηση καυσίµου, ως προς την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωµα και ως προς τον εξωτερικό  

θόρυβο κύλισης πού θα αναγράφονται  στην ετικέτα σήµανσης να είναι οι  τεχνικά καλύτερα δυνατές.  

 

4. Tα ελαστικά θα είναι τύπου Radial “ R’’ και να επιτρέπεται η κυκλοφορία τους στην Ε.Ε. Να φέρουν 

το σύµβολο Ε. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται µε το Ε - mark πιστοποιητικό του κατασκευαστή.  

 

5. Τα ελαστικά να είναι σύµφωνα µε  το σύστηµα ECE Regulation 54. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται 
από δήλωση του κατασκευαστή.  

 

6. Ο κατασκευαστής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, Πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

7. Ο προµηθευτής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001 από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης.  

 

8. Σύµφωνα µε το Π∆ 109/2004 οι εταιρείες εισαγωγής ελαστικών είναι υπόχρεοι συµµετοχής σε 

συλλογικό σύστηµα για ελαστικά νέα η και µεταχειρισµένα ( αναγοµωµένα και µη ) πού εισάγουν και 
πωλούν στην ελληνική αγορά. Αυτό θα αποδεικνύεται για τον προσφέροντα µε βεβαίωση της 

ECOELASTIKA AE. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 
1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά προµήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια             

προληπτική συντήρηση των Πυροσβεστικών (Π/Ο) και ειδικών οχηµάτων όλων των 

Αερολιµένων. 

H τεχνική περιγραφή των ανταλλακτικών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο 

σχετικό πίνακα 3 του Παραρτήµατος Η’ «Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς».   

Η προµήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών κρίνεται Εξαιρετικά Επείγουσα για την ασφαλή 

λειτουργία των Αερολιµένων πού διαθέτουν Πυροσβεστικά και ειδικά οχήµατα καθώς επίσης 

και της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης στην δύναµη της οποίας ανήκουν τα ειδικά οχήµατα.   

Προορίζονται για εργασίες συντήρησης (service) - επισκευών στον κινητήρα στο  σύστηµα 

κίνησης  µετάδοσης κίνησης, σύστηµα πέδησης, ηλεκτρικό σύστηµα    καθώς και ανταλλακτικά 

πού αφορούν εργασίες συντήρησης  - επισκευής στην υπερκατασκευή των ανωτέρω οχηµάτων 

(Σύστηµα πυρόσβεσης Π/Ο, σύστηµα υψηλής πίεσης οχηµάτων καθαρισµού διαδρόµων 

Αερ/νων, σύστηµα αναρρόφησης σαρώθρου (σκούπα), σύστηµα υπερσυµπιεστή οχήµατος 

διαγράµµισης και τέλος σύστηµα ανύψωσης κουβουκλίου καλαθοφόρου οχήµατος).  

 

2. Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισµού, την             

συµµόρφωση τους προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν, τα οποία και θα             

περιληφθούν ως όροι της σύµβασης πού θα υπογραφεί.  
 

3. Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και σε άριστη             

κατάσταση.  

 
4. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα ανταλλακτικά  αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα             

αντικατασταθεί άµεσα µε νέο άριστης ποιότητας, µε µέσα και δαπάνες του προµηθευτή.  

 
5. Εφόσον αποδειχθούν ελαττωµατικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του             

συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου             

κωδικού, µε µέσα και δαπάνες του προµηθευτή.  

 
6. Για όλα τα ανταλλακτικά θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών αντ/κών.   

 
7. Η παράδοση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστηµα όχι αργότερο των             

60 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε µέσα και δαπάνη             

τού αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του Λογιστικού Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ). 
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        ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

  
       

1.  Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά προµήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια             

προληπτική συντήρηση των επιβατικών οχηµάτων όλων των Αερολιµένων καθώς και της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης (∆ΤΣ).       

H τεχνική περιγραφή των ανταλλακτικών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναγράφονται στο 

σχετικό πίνακα 4 του Παραρτήµατος Η’ «Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς».   

Η προµήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών κρίνεται Εξαιρετικά Επείγουσα για την ασφαλή 

λειτουργία των Αερολιµένων πού διαθέτουν επιβατικά οχήµατα καθώς επίσης και της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικής ∆ιεύθυνσης.   

Προορίζονται για εργασίες συντήρησης (service) - επισκευών στον κινητήρα στο σύστηµα  

µετάδοσης κίνησης, σύστηµα πέδησης, ηλεκτρικό σύστηµα καθώς και ανταλλακτικά πού 

αφορούν εργασίες  φανοποιείας. 

  

2. Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να δηλώσουν επί ποινή αποκλεισµού, την             

συµµόρφωση τους προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν, τα οποία και θα             

περιληφθούν ως όροι της σύµβασης πού θα υπογραφεί.  
 

3. Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά  πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και σε άριστη             

κατάσταση.  

 

4. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα ανταλλακτικά  αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα              

αντικατασταθεί άµεσα µε νέο άριστης ποιότητας, µε µέσα και δαπάνες του προµηθευτή.  

 

5. Εφόσον αποδειχθούν ελαττωµατικά περισσότερο από 10% της ποσότητας του             

συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου             

κωδικού, µε µέσα και δαπάνες του προµηθευτή.  

 

6. Για όλα τα ανταλλακτικά θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών αντ/κών. 

 

7. Η παράδοση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστηµα όχι αργότερο των            

60 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε µέσα και δαπάνη             

τού αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του Λογιστικού Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ).  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΣΣΤΤ ΄́   

  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………………… υπέρ της εταιρείας ………………………… ∆/νση ……………, µε 

Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της 

……………………………… για την προµήθεια ………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

…………………... διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ………………………………………στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ 

της εταιρείας ………………….… ∆/νση ……………….., µε Α.Φ.Μ. ……………… για την καλή 

εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης που θα υπογράψει 
µαζί σας για την προµήθεια ………………………………… (αρ. απόφασης κατακύρωσης 

……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… 

ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, 

όπως σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                 Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                             ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………………………    

ΕΥΡΩ   …………. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ ……………… (και ολογράφως) ………….……….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας …………………….., ∆\νση…………………………, µε Α.Φ.Μ. 

…………………………, για τη λήψη προκαταβολής ίσης µε το ..…… %, της συµβατικής αξίας προ 

ΦΠΑ ……………. ΕΥΡΩ της ………………….. (αριθµός και τίτλος) Σύµβασης, που υπέγραψε µαζί 
σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια …..…………………….. (αρ. απόφασης κατακύρωσης 

…………), πλέον τόκων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. δ του Ν. 4412/16.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε 

(5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΙV. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)                                     Ηµεροµηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ………………… 

ΕΥΡΩ………………… 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ …………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………, ∆/νση …………………………, µε ΑΦΜ ………………………, για την 

καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό …………….. Σύµβασης που 

υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προµήθεια …………………… (αρ. απόφασης 

κατακύρωσης ………….) και το οποίο ποσό καλύπτει το 3% της συµβατικής προ ΦΠΑ αξίας εκ 

…………… ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή 

µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας 

καµία ισχύ. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον δύο (2) µήνες του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας της Σύµβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στο Παράρτηµα ∆’ της ∆ιακήρυξης.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΖΖ ΄́   

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

  

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ   ΝΝ
οο
    

  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ   

ΠΑΣΗΣ  ΦΥΣΕΩΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΥΠΑ  

 

Στο Ελληνικό σήµερα την ………………………, ηµέρα ……………………, του έτους 2018 

στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι 
υπογεγραµµένοι, αφενός, ο ∆ιοικητής, κ. …………………………… που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά 

του αυτή, µε βάσει τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία 

………………………… νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. .…………………… συµφώνησαν και 
συναπεδέχθησαν τα εξής: 

 

Ύστερα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού σε ευρώ (∆ιακήρυξη Αρ. 

19/2017) για την προµήθεια ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων πάσης φύσεως οχηµάτων της ΥΠΑ, 

κατακυρώθηκε η ανωτέρω προµήθεια στην εταιρεία «…………………………» σύµφωνα µε την υπ’ 

αρ. ∆11/Ε/……….…… απόφαση. 

 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014,  

Κωδ. Έργου 2014ΣΕ07700000 

 
Κατόπιν τούτου ο κος ……………………… µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στην 

εταιρεία «…………………….….», που στο εξής θα ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 την οποία αυτή 

αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο    

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙ∆ΟΣ - ΑΞΙΑ 
 

Η ποσότητα, τα είδη και η τιµή της προµήθειας ορίζονται ως κάτωθι: 

Είδος Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Σύνολο 

  
 

€ …………..… 

 

€ …….……… 

  
Πλέον Φ.Π.Α. 24%:  

  

  Σύνολο µε Φ.Π.Α.  

  Μείον κρατήσεις 

ΕΑ∆ΗΣΥ (0,06216 %) : 
   

  Μείον κρατήσεις 

∆ηµοσίου (0,02072 %) : 
 

  Μείον κρατήσεις 

Α.Ε.Π.Π. 

(0,06216 %) : 

 

  Σύνολο στον δικαιούχο :  
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Το τεχνικό µέρος της Σύµβασης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές σε συνδυασµό µε την 

προσφορά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ και ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  …… είναι αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 

Η παράδοση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνει σε χρονικό διάστηµα όχι αργότερο των            

εξήντα (60) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε µέσα και δαπάνη τού 

αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του Λογιστικού Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ). 

 

Η παραλαβή θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παράδοση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 

 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 1ο, θα πραγµατοποιηθεί σε 

βάρος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2014, σύµφωνα µε τις οικείες ισχύουσες 

διατάξεις και διαδικασίες, στο 100% της αξίας του τιµολογίου που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος, µετά 

την ολοκλήρωση της προµήθειας δια της οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής της από την 

επιτροπή παραλαβής (ή σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής της Προσφοράς όπως προβλέπεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 1.2.2.2.1 της ∆ιακήρυξης). 

 

Για την πληρωµή του αναδόχου, πέραν του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής  : 
 

• Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

• Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν. 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

• Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα της 

παράδοσης. 

 

Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 

α) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 του                   

Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016)  

γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Ποσοστό 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες σαν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν. 2198/94 

άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994). 

 

(Σε περίπτωση λήψης προκαταβολής θα διαµορφωθεί σχετικό κείµενο). 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

παρούσα Σύµβαση η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ κατέθεσε την υπ’ αρ. …………………..…………… 

εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………………. ποσού …………………………, 

ηµ/νίας……………….……. που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση 

των όρων της παρούσας Σύµβασης. 

 

 

ΑΔΑ: 6Ο4Φ465ΧΘΞ-1ΒΙ





 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια εξοπλισµού  

για δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 

 
Για το είδος «Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων CPV 34351100-3» η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει 

διάρκεια ενός έτους ή 50.000 km που να αρχίζει από την οριστική παραλαβή του. 

 

Για την καλή λειτουργία των ειδών η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή που να καλύπτει το 3% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς το ΦΠΑ. 

 

Η εγγύηση αυτή θα κατατεθεί από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού και Εφοδιασµού, Τµήµα Προµηθειών αµέσως µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισµού, πριν από την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης και θα ισχύει, πλέον δύο (2) µήνες του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας της Σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

Ως προς τα λοιπά θέµατα της παρούσας προµήθειας ισχύουν τα αναφερόµενα στην µε αρ. 

∆11/Ε/…………………..… απόφαση κατακύρωσης της οποίας η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ έλαβε γνώση και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στην υπ’ αρ. 19/2017 ∆ιακήρυξη σε συνδυασµό µε την προσφορά της 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ. 

 

Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους 

συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 

 

Από τα τρία πρωτότυπα της Σύµβασης, τα δύο κατατέθηκαν στο αρµόδιο τµήµα της ΥΠΑ, το  

άλλο έλαβε η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ. 

 

        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

           

            
                ΓΙΑ ΤΗΝ  

        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   HH ΄́   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑ 

A/A ΕΙ∆ΟΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Μον. Μετρ. Ποσότητα  Τιµή 

Μον. 

Σύνολο 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Ελαστικό  175/65  R 14  TL  82 T   Τεµ. 40   

2 Ελαστικό  195/55  R 15  TL  85 T   Τεµ 16   

3 Ελαστικό  175/70  R 13  TL  82 T     Τεµ 4   

4 Eλαστικό  195/70  R 14  91 T  Τεµ 4   

5 Ελαστικό  195/70  R 15  TL  104/102  M/S  Τεµ 20   

6 Eλαστικό  195/75  R 16  TL  107/105 R  Τεµ 10   

7 Ελαστικό  205/55  R 16  TL   96 T  Τεµ 4   

8 Ελαστικό  215/65  R 15  TL   96 T  Τεµ 20   

9 Ελαστικό  205/75  R 16  C   110/108  R  Τεµ 12   

10 Ελαστικό  205/60  R 15   Τεµ 4   

11 Ελαστικό  315/80R/22.5  154/150  M  TH 65 Τεµ 40    

12 Eλαστικό  185/75  R 16 C  Tεµ  24   

13 Eλαστικό  285/70  R 19,5 144/142 Μ  Tεµ  6    

14 Eλαστικό  215/75  R 16  12 X110  Τεµ 12   

15 Eλαστικό  365/85  R 20   Τεµ 12   

16 Eλαστικό  235/70  R 16  Τεµ 16   

17 Eλαστικό  155 R 12         Τεµ 12    

18 Ελαστικό  18,4/ 15-34  Τεµ 2    

19 Ελαστικό  225/75 R  17,5  Tεµ 6   

20 Ελαστικό  205/70 R  15 Tεµ 4   

   Σύνολο  

   ΦΠΑ 24%  

   Γενικό σύνολο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OSHKOSH 
 

A/A ΕΙ∆ΟΣ : Πυροσβεστικό 

όχηµα  

S/N ( Αριθµός πλασίου) 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ  

PART Nr 

ΑΝΤ/ΚΟΥ   

 

ΠΟΣΟΤ 

Τιµή 

 Μον. 

Σύνολο 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 Ελατήριο ανάρτησης    3055855 Τεµ. 3   

2 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 Clutch pump drive  3286819  Τεµ. 1   

3 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 Bell  3286820 Τεµ. 1   

4 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 5΄΄  Vic Inlet Elbow  3210-9042-8  Τεµ. 2   

5 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 2-1/2 ΄΄ Stroke mag  3209-0003-2  Τεµ. 1   

6 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 4΄΄ Brz. Water Valve  3233-9214 -0 Tεµ. 1    

7 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 Αir cylinder  3209-0006-7 Tεµ. 2   

8 Π/Ο OSHKOSH  Τ-1500 10TBK8Z11YS067361 O- Ring Βuna Teflon -

157  

3220-8088-0   Tεµ. 10    

     Σύνολο  

     ΦΠΑ 24%  

     Γενικό σύνολο  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

A/A ΕΙ∆ΟΣ :  

Πυροσβεστικό 

όχηµα   

S/N ( Αριθµός 

πλαισίου) οχήµατος 

Περιγραφή  

ανταλλακτικού 

Tύπος κινητήρα/ 

Aριθµός 

κινητήρα  

CPV 

  

Ποσοτ.  Τιµή 

Μον. 

Σύνολο 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 
1 SCANIA Π/Ο  XLEP 4X4 0004419792 Φίλτρο αέρος DSC12 05/420  

12.000 LT 
42913000-9 Τεµ. 8   

2   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 12   

3   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 20   

4   Φίλτρο 
υδατοπαγίδας 

 42913000-9 Τεµ. 20    

5   Φίλτρο νερού  42913000-9 Τεµ. 10   

6   Φίλτρο τιµονιού  42913000-9 Τεµ. 10   

7   Φίλτρο ξηραντή  42913000-9 Τεµ. 10   

8   Φίλτρο καµπίνας  42913000-9 Τεµ. 8   

9   Φίλτρο αυτοµάτου 
σασµάν 

 42913000-9 Τεµ. 8   

10   Βαλβίδα τετράοδη  34330000-9 Τεµ. 4   

11   Βαλβίδα σκάστρα  34330000-9 Τεµ. 3   

12   Βαλβίδα κεντρική 
αέρος 

 34330000-9 Τεµ. 3   

13   Βαλβίδα TURBO  34330000-9 Τεµ. 3   

14   Βαλβίδα πίεσης 
αέρος οργάνων 

 34330000-9 Τεµ. 3   

15   Βαλβίδα ελαίου  34330000-9 Τεµ. 3   

16   Οπίσθια δεξιά 
βάνα νερού 

 34224200-5 Τεµ. 2   

17   Οπίσθιο δεξιό 
φανάρι 

 34330000-9 Τεµ. 2   

18   Υαλοκαθαριστήρες  34330000-9 Σετ. 8   
19   Βραχίονας 

µεταβολής 50% 
 34224200-5 Τεµ. 2   

20   Ηλεκροπνευµατικές 
βαλβίδες Herion 

 34224200-5 Τεµ. 5   

21   Πηνίο  βαλβίδας 
Herion  24 V 

 34224200-5 Τεµ. 5   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  
      Γενικό Σύνολο  

22 SIDES Π/O  VF9VP234296036023  Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό 

  Tύπ. κινητ.: 
MIDR06.35.40J/3 

Αρ. κιν.: 
83Μ0221645 

42913000-9 Τεµ. 12   

23   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 12   

24   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 20   
25   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 20   

26   Φίλτρο ξηραντή  42913000-9 Τεµ. 12   

27   Φίλτρο 
περιστροφικό  

 42913000-9 Τεµ. 12   

28   Φίλτρο τιµονιού    42913000-9 Τεµ. 12   
29   Φίλτρο αυτοµάτου 

σασµάν 
 42913000-9 Τεµ. 18   

30   Ιµάντας  βεντιλατέρ   34330000-9 Τεµ. 6   

31   Ιµάντας  δυναµό    34330000-9 Τεµ. 6   

32   Μοτέρ δοχείου 
νερού 

υαλοκαθαριστήρων   

 34330000-9 Τεµ. 2   

33   Υαλοκαθαριστήρες     34330000-9 Σετ. 10   

34   Ενδοεπικοινωνία     
24 V 

 34330000-9 Τεµ. 1   

35   Βαλβίδα τετράοδη       34330000-9 Τεµ. 3   

36   ∆ιακόπτες     
emergency   stop  

 34330000-9 Τεµ 8    

37   Βαλβίδ. Βεντιλατέρ 
intercooler (ως 
δείγµα)     

 34330000-9 Τεµ. 4   

38   Eµπρόσθιος φάρος 
24 V  

 34330000-9 Τεµ. 2   

39   Όργανο  κοντέρ 
(Aντ/ση µε 
ταχογράφο) 
(ως δείγµα) 

 34330000-9 Τεµ. 9   

40   Όργανο  σασµάν   34330000-9 Τεµ. 3   
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 (Οθόνη ) (ως 
δείγµα) 

41   Οπίσθιος δεξιός 
φανός όγκου 
κόκκινος  

 34330000-9 Τεµ. 4   

42    Βαλβίδα 
SMC24VEVFS113

0-5YOB -01F  
Moνή  

 34224200-5 Τεµ. 12   

43   Βαλβίδα SMC 24 V 
EVFS1230-5YOB -

01F ∆ιπλή    

 34224200-5 Τεµ. 8   

44   Γωνιακή άρθρωση 
( Μπίλια)  ως  

∆είγµα  

 34224200-5 Τεµ. 10   

      Σύνολο  
      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

45 MERCEDES Π/Ο 
1124 ΑF  

 
WDB6771961K160507 

Φίλτρο αέρος   42913000-9 Τεµ. 8   

46   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 8   
47   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 12   

48   Φίλτρο ξηραντή  42913000-9 Τεµ. 8   

49   Φίλτρο τιµονιού    42913000-9 Τεµ. 8   

50   Φίλτρο σασµάν   42913000-9 Τεµ. 6   

51   Παντόφλα φρένου   34330000-9 Τεµ. 2   

52   Ιµάντες δυναµό   34330000-9 Τεµ. 10   
53   Ιµάντες κοµπρεσέρ   34330000-9 Τεµ. 10   

54   Ηλεκροπνευµατικές 
βαλβίδες Herion 

 34224200-5 Τεµ. 5   

55   Πηνίο βαλβίδων 
Herion 24 V  

 34224200-5 Τεµ. 5   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

56 OSHKOSH T-
1500 

10TBK8Z14YS067361 Φίλτρο αέρος        Tύπ. κινητ.: 8V 
92 TA  

  Αριθµός  
κινητ.:8VF 179521 

42913000-9 Τεµ. 8   

57   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 10   

58   Φίλτρο πετρελαίου 
πρωτεύον  

 42913000-9 Τεµ. 10   

59   Φίλτρο πετρελαίου 
δευτερεύον  

 42913000-9 Τεµ. 10   

60   Φίλτρο τιµονιού    42913000-9 Τεµ. 8   

61   Φίλτρο σασµάν ( 
κιτ)  

 42913000-9 Σετ 8   

62   Φίλτρο υδραυλικού 
κυκλώµατος 
µεγάλο  

 42913000-9 Τεµ. 8   

63   Φίλτρο υδραυλικού 
κυκλώµατος µικρό  

 42913000-9 Τεµ. 8   

64   Molecular για 
Ξηραντή  

 34330000-9 Κg 16   

65   Φίλτρα 
αναθυµιάσεων για 
Ξηραντή ( ως 
δείγµα ) 

 42913000-9 Τεµ. 8   

66   O-ring για Ξηραντή  
( ως δείγµα )  

 34330000-9 Σετ 8   

67   Σετ επισκευής 
αυλού οροφής ( o-

ring) 

 34224200-5 Σετ 8   

68   Έµβολο διασποράς 
µε µαγνήτες  

 34224200-5 Τεµ. 3   

69   Έµβολο αυλού 
οροφής µε 
µαγνήτες  

 34224200-5 Τεµ. 3   

70   Ιµάντες δυναµού   34330000-9 Τεµ. 12   

      Σύνολο  
      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

71 STEYR  Π/Ο  HVAN14914471347023
/260  

Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό  

Αριθµός  κινητ.: 
WDH 81574/4035 

42913000-9 Τεµ. 6   

72   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 6   

73   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 12   

74   Φίλτρο καυσίµου  42913000-9 Τεµ. 3    
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τσόχινο  

75   Φίλτρο καυσίµου 
χάρτινο 

 42913000-9 Τεµ. 3   

76   Φίλτρο καυσίµου 
κανονικό  

 42913000-9 Τεµ. 6   

77   Φίλτρο 
υδατοπαγίδας  

 42913000-9 Τεµ. 12   

78   Φίλτρο τιµονιού   42913000-9 Τεµ. 6   

79   Ιµάντα δυναµού   34330000-9 Τεµ. 6    

80    Σωλήνες 
πλευρικών αυλών  

 34224200-5 Μτ.  60    

81   Βάνα ½΄΄   34224200-5 Τεµ. 4   

82   Υαλοκαθαριστήρες   34330000-9 Σετ 3   

83   Βαλβίδες Ηerion   34224200-5 Tεµ. 5   

84   Πηνίο βαλβίδων 
Herion 24 V  

 34224200-5 Τεµ. 5   

85   Σετ επισκευής 
σερβοµηχανισµού 

συµπλέκτη 
κιβωτίου  

 34330000-9 Σετ 1    

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

86 ASTRA WISS  ZCNH86654AP491954 Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό  

Tύπ. Κινητ.: 
F3BEE681A**B194  

Αριθµός  
κινητ.:151734 

42913000-9 Τεµ. 6   

87   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 3   

88   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 12   

89   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 6   

90   Φίλτρο 
υδατοπαγίδας  

 42913000-9 Τεµ. 6   

91   Φίλτρο ξηραντή  42913000-9 Τεµ. 6   

92   Φίλτρο τουρµπίνας   42913000-9 Τεµ. 6   

93   Φίλτρο εξαερισµού 
κινητήρα  

 42913000-9 Τεµ. 6   

94   Ελαστικό φίλτρο 
εξαερισµού  

 42913000-9 Τεµ. 6   

95   Φίλτρο τιµονιού   42913000-9 Τεµ. 6   
96   Φίλτρο σασµάν   42913000-9 Τεµ. 3   

97   Φίλτρο καµπίνας   42913000-9 Τεµ. 6   

98   Βαλβίδα STOP   34330000-9 Tεµ. 2    

99   Εγκέφαλος 
κιβωτίου 
ταχυτήτων  

 34330000-9 Τεµ. 3   

100 CUMMINS   Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό  

Tύπ. Κινητ:  QSB 
6.7  

Αριθµός  κινητ.: 
21950147 

42913000-9 Τεµ. 6   

101   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 3   

102   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 6   

103   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 6   

104   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 6   

105   Φίλτρο υδραυλικού 
αντλίας  

 42913000-9 Τεµ. 6   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

106 Βυτίο ASTRA  ZCNH784453P511317 Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό  

Τύπος κινητ.: 
IVECO F3BE0681 D 

EURO 3 
Αριθµός  κινητ.: 
Β179024097 

42913000-9 Τεµ. 2   

107   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 1   

108   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 2   

109   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   
110   Φίλτρο 

υδατοπαγίδας 
 42913000-9 Τεµ. 1   

111   Φίλτρο καµπίνας   42913000-9 Τεµ. 1   

112   Φίλτρο τιµονιού   42913000-9 Τεµ. 2   

113   Φίλτρο ξηραντή  42913000-9 Τεµ. 1   
114   Φίλτρο τουρµπίνας  42913000-9 Τεµ. 1   

115   Φίλτρο υδραυλικού   42913000-9 Τεµ. 1   

116   Βαλβίδα 
χειροφρένου  

 34330000-9 Τεµ. 1   
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117   Γρύλος παραθύρου 
οδηγού  

 34330000-9 Τεµ. 1    

118   Κρύσταλλο 
οπισθίου 

αριστερού φανού  

 34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  
      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

119  IVECO – WOMA  ZCFE2NL0002323091  Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό 

Αριθµός  κινητ.: 
638096 

42913000-9 Τεµ. 5   

120   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 5   

121   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 10   

122   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 10   

123   Φίλτρο 
υδατοπαγίδας  

 42913000-9 Τεµ. 5   

124   Φίλτρο τιµονιού   42913000-9 Τεµ.  5   

125   Φίλτρο ξηραντή  42913000-9 Τεµ. 5   

126   Φίλτρο νερού   42913000-9 Τεµ. 5   

127   Φίλτρο βαλβολίνης 
µεσαίου 

διαφορικού  

 42913000-9 Τεµ. 5   

         

128  KINHTΗΡΕΣ   
ΥΠΕΡΚATAΣKEYΗΣ 

Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

Τύπος κινητ.: 
806525 IVECO  

Αριθµοί κινητ.: 
670523 +670950 

42913000-9 Τεµ. 10   

129   Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 10   

130   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 20   

131   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 20   

132   Γρανάζι βολάν  34330000-9 Τεµ. 1   
133   Γρανάζι µίζας   34330000-9 Τεµ. 1   

134   Φίλτρο υδραυλικού   42913000-9 Τεµ 10   

135   Φίλτρο υδραυλικού   42913000-9 Τεµ 5   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  
136  IVECO  ΓΕΡ. 

85E18                                    
ZCFA80D0002292129  Φίλτρο αέρος 

εξωτερικό 
Aρ. κιν.: 

45Β5100557115 
42913000-9 Τεµ. 1   

137   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 1   

138   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

139   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

140   Φίλτρο 
υδατοπαγίδας  

 42913000-9 Τεµ. 1   

141   Φίλτρο νερού   42913000-9 Τεµ. 1   

142   Μεσαία τριβή 
κεντρικού ά;ξονα  

 34330000-9 Τεµ. 1   

143   Οπίσθιο σινεµπλόκ 
ζαµφόρ  

 34330000-9 Τεµ. 4   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

144 IVECO 
(ΣΑΡΩΘΡΟ)  
 ΜL 170 E23  

 
XCFA1RGH002336106 

 Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό 

Τύπ κινητ: 8060.45S 
Aρ. : 7213-688740 

42913000-9 Τεµ. 1   

145   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 1   

146   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 2   

147   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 2   

148   Φίλτρο 
υδατοπαγίδας  

 42913000-9 Τεµ. 1   

149   Φίλτρο τιµονιού   42913000-9 Τεµ. 1    
150   Φίλτρο ξηραντή  42913000-9 Τεµ. 1   

     42913000-9    

151  KINHTHΡΕΣ 
ΥΠΕΡΚ/ΗΣ 

 Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό 

Τύπ κιν: OM 441 
ΜΕRCEDES 
Aρ. κιν: 4419-
000985248 

42913000-9 Τεµ. 1    

152   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 1   

153   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 1   

154   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

155   Κυλινδρική σκούπα 
σαρώθρου  

 34224200-5 Τεµ. 2   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  
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      Γενικό Σύνολο  

156 NISSAN L56.96 
(ECO-T100)  
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

VWAL5624XWA-
409064 
 

Φίλτρο αέρος Tύπος κινητήρα:  
BD 30 D  

     Aρ. Κιν: 
 LW-12730D 

42913000-9 Tεµ. 5   

157   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 5   
158   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 5   

159   Turbo κινητήρα   34330000-9 Τεµ. 1   

         

160 KINHTHΡΑΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥ
Η 

 Φίλτρο αέρος τύπος κινητήρα: 
LDW 1204 T 
Lombardini 
 Aρ. Κιν:  4187369 

42913000-9 Τεµ. 5   

161   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 5   
162   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 5   

163   Ελαστική σωλήνα 
βενζίνης Φ8  

 34224200-5 Μτ. 30   

164   Ελαστική σωλήνα 
βενζίνης Φ10  

 34224200-5 Μτ. 30   

165   Ελαστική σωλήνα 
βενζίνης Φ13  

 34224200-5 Μτ. 30   

166   Ελαστική σωλήνα 
χρώµατος  (ως 

δείγµα) 

 34224200-5 Μτ. 20   

167   Ελαστική σωλήνα 
υαλοσφαιριδίων  

(ως δείγµα)   

 34224200-5 Μτ. 30   

168   Ελαστ. σωλήνα 
αντλίας χρωµάτων    

(ως δείγµα) 

 34224200-5 Μτ. 30   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

169 ΝΙSSAN  ECO  
T-160  
KAΛΑΘΟΦΟΡΟ  

 
VMAM1346LXA411594 

Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό  

Τύπ κιν: Β 660 N 
Aρ. Κιν:  LY01092E 

42913000-9 Τεµ. 1   

170   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 1   

171   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  
      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

172 EBRO 
ΣΑΡΩΘΡΟ  

YSFP1426BΓB305391 Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό 

Τύπ κιν: 6-3543  
Aρ. Κιν: 

TL01030E7711M 

42913000-9 Τεµ. 2   

173   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 2   

174   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 4   

         

175  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Φίλτρο αέρος 
εξωτερικό 

Τύπ κιν: VOLVO 
TD40A 
Aρ. Κιν: 

ID40AX475X39716    

42913000-9 Τεµ. 2    

176   Φίλτρο αέρος 
εσωτερικό 

 42913000-9 Τεµ. 2   

177   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 2   

178   Φίλτρο πετρελαίου  42913000-9 Τεµ. 2   

      Σύνολο  
      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α 

TYΠΟΣ  

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

S/N ( Αριθµ. πλασίου) 

οχήµατος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Aριθµός 

Κινητ. 

CPV Ποσοτ. Τιµή 

Μον. 

Σύνολο 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 ChryslerCherokee 

2.4 L 

1J466N8154W192567 Φίλτρο αέρος 1 42913000-9 Τεµ.15   

2   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ.15   

3   Φίλτρο καµπίνας  42913000-9 Τεµ. 14   

4   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 56   

5   Μπουζοκαλώδια  34330000-9 Τεµ 9   

6   Πολλαπλασιαστής  34330000-9 Τεµ. 4   

7   Τακάκια εµπρόσθια  34330000-9 Σετ. 11   

8   Τακάκια οπίσθια  34330000-9 Σετ. 11   

9   Ψυγείο κινητήρα  34330000-9 Τεµ.2   

10   Άνω Κολάρο ψυγείου  34330000-9 Τεµ.2   

11   Κάτω Κολάρο 

ψυγείου 

 34330000-9 Τεµ. 2   

12   Τροχαλία στροφάλου   34330000-9 Τεµ. 2   

13   Τάπες κάρτερ   34330000-9 Τεµ. 5   

14   Αισθητήρα L πρό 

καταλύτη  

 34330000-9 Τεµ. 2   

15   Αισθητήρα L µετά  

καταλύτη 

 34330000-9 Τεµ. 2   

16   Μαρκούτσι υδραυλ. 

Τιµονιού  

 34330000-9 Τεµ. 2   

17   Μπαλάκια 

εµπρόσθιου κάτω 

ψαλιδιού  

 34330000-9 Τεµ. 6   

18   Μπαλάκια οπισθίου 

ψαλιδιού διαφορικού  

 34330000-9 Τεµ. 4   

19   Καστάνια  

χειροφρένου  

 34330000-9 Τεµ. 2   

20   ∆εξιά βάση κινητήρα   34330000-9 Τεµ. 4   

21   Αριστερή  βάση 

κινητήρα 

 34330000-9 Τεµ. 4   

22   ∆ίσκο πλατώ   34330000-9 Τεµ.6   

23   Ρουλεµάν συµπλέκτη   34330000-9 Τεµ.6   

24   Βολάν κινητήρα   34330000-9 Τεµ.6   

25   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ 8   

26   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 8   

27   Ιµάντας δυναµού   34330000-9 Τεµ.8   

28   Εντατήρας ιµάντα 

χρονισµού  

 34330000-9 Τεµ.8    

29   Εντατήρας ιµάντα 

δυναµού 

 34330000-9 Τεµ.8   

30   Αµορτισέρ εµπρός  34330000-9 Τεµ.4   

31   Αµορτισέρ πίσω   34330000-9 Τεµ. 4   

32   Αµορτισέρ καπό    34330000-9 Τεµ. 12   

33   Ποτενσιόµετρο 

πεταλούδας  

 34330000-9 Τεµ. 3   

34   Υαλοκαθαριστήρες   34330000-9 Σετ  7   

35   Οπίσθιος αριστερός 

γρύλλος παραθύρου  

 34330000-9 Τεµ. 2   

36   Εµπρόσθ. αριστερός 

γρύλλος παραθύρου 

 34330000-9 Τεµ.2   

37   Κεντρικός άξονας 

εµπροσθίου 

διαφορικού  

 34330000-9 Τεµ. 1   

38   Εµπρόσθ. 

µπιλιοφόρος 

κεντρικού άξονα  

 34330000-9 Τεµ. 6   

39  Chrysler 

Cherokee παλαιού 

τύπου Μοντ. 1999 

 

1J4FJN8P0WL276878 

 

Φίλτρο αέρος 

 

Ρ 00 

 

42913000-9 

 

Τεµ.11 

  

40    

Φίλτρο ελαίου  

 

 

 

42913000-9 

 

Τεµ. 11 
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41   Μπουζί   34330000-9 Τεµ. 40   

42   Μπουζοκαλώδια   34330000-9 Τεµ. 8   

43   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Τεµ. 5   

44   Ιµάντας δυναµού   34330000-9 Τεµ. 6   

45   Ψυγείο κινητήρα  34330000-9 Τεµ. 2   

46   Άνω Κολάρο ψυγείου  34330000-9 Τεµ.2   

47   Κάτω Κολάρο 

ψυγείου 

 34330000-9 Τεµ. 2   

48   Τροχαλία στροφάλου   34330000-9 Τεµ. 2   

49   Κλάτς βεντιλατέρ   34330000-9 Τεµ. 2   

50   Τάπες κάρτερ  34330000-9 Τεµ. 5   

51   Αριστερή  βάση 

κινητήρα 

 34330000-9 Τεµ. 2   

52   ∆εξιά βάση κινητήρα   34330000-9 Τεµ. 2   

53   Μηχανισµός 

παραθύρου πόρτας 

οδηγού  

 34330000-9 Τεµ. 1   

54   Υαλοκαθαριστήρες 

εµπρός  

 34330000-9 Τεµ. 6   

55   Υαλοκαθαριστήρες 

πίσω  

 34330000-9 Τεµ. 5   

56   Μπεκ νερού παρµπρίζ   34330000-9 Τεµ. 3   

57   Σειρήνα   34330000-9 Τεµ. 1   

58   Εµπρόσθιο ρουλεµάν 

µουαγιέ  

 34330000-9 Τεµ. 2    

59   Σερβόφρενο   34330000-9 Τεµ. 1   

60   Προβολέας οµίχλης   34330000-9 Τεµ. 2   

61   Οπίσθιο καζανάκι 
εξάτµισης  

 34330000-9 Τεµ. 1   

62   Ντίζα γκαζιού   34330000-9 Τεµ. 1   

63   Καθρέπτης δεξιός   34330000-9 Τεµ. 1   

64   Βαλβίδα τιµονιού   34330000-9 Τεµ. 3   

65   Εµπρόσθια δεξιά 

κλειδαριά πόρτας  

 34330000-9 Τεµ. 1   

66   Εµπρόσθιοι δεξιοί 
µεντεσέδες  πόρτας 

 34330000-9 Τεµ. 2   

67 Chrysler 

Cherokee παλαιού 

τύπου Μοντ. 1994 

 Φίλτρο αέρος P00 42913000-9 Τεµ. 5   

68   Φίλτρο ελαίου  

 

42913000-9 Τεµ. 5   

69   Φίλτρο βενζίνης   42913000-9 Τεµ. 5   

70   Μπουζί   34330000-9 Τεµ. 24   

71   Τακάκια εµπρόσθια  34330000-9 Σετ 4   

72   Αριστερή  βάση 

κινητήρα 

 34330000-9 Τεµ. 2   

73   ∆εξιά βάση κινητήρα   34330000-9 Τεµ. 2   

74   Ψυγείο καλοριφέρ   34330000-9 Τεµ. 1   

75   Ψυγείο κινητήρα  34330000-9 Τεµ. 1   

76   Καδένα   34330000-9 Τεµ. 1   

77   Γλύστρες   34330000-9 Σετ. 1   

78   Τάπες κορµού 

κινητήρα  

 34330000-9 Σετ. 1   

79   Άνω κολάρο ψυγείου 

µε A/C 

 34330000-9 Τεµ. 1   

80   Εµπρόσθιος σταυρός 

ηµιαξονίου  

 34330000-9 Τεµ. 2   

81   Φλάντζες γενικής   34330000-9 Σετ. 1   

82   Μέταλλα διωστήρων   34330000-9 Σετ. 1   

83   Μέταλλα στροφάλου   34330000-9 Σετ. 1   

84   Ελατήρια εµβόλων   34330000-9 Σετ. 1   

85   Οπίσθιο αριστερό 

φανάρι  
 34330000-9 Σετ.1    

86   Εµπρόσθιος δεξιός 

γρύλος παραθύρου  

 34330000-9 Τεµ. 1   

87   ∆ιακόπτης φλας   34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  
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88 CITROEN  C8 VF7EBRFNC13108368  Φίλτρο αέρος RFN 42913000-9 Τεµ. 10   

89   Φίλτρο ελαίου  

 

42913000-9 Τεµ. 11   

90   Φίλτρο καµπίνας  42913000-9 Τεµ. 10   

91   Μπουζί   34330000-9 Τεµ. 36   

92   Τακάκια εµπρόσθια  34330000-9 Σετ. 8   

93   Οπίσθια κυλινδράκια   34330000-9 Σετ. 7   

94   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ 5   

95   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ.5    

96   Ιµάντας δυναµού   34330000-9 Τεµ.4   

97   Εντατήρας ιµάντα 

δυναµού 

 34330000-9 Τεµ.4   

98   Πολλαπλασιαστής   34330000-9 Τεµ. 2   

99   Αµορτισέρ εµπρός  34330000-9 Τεµ.4   

100   Αµορτισέρ πίσω   34330000-9 Τεµ. 4   

101   Λεβιές ταχυτήτων 

(πόµολο)  

 34330000-9 Τεµ. 1   

102   Εµπρόσθιος 

αριστερός γρύλος 

παραθύρου πόρτας  

 34330000-9 Τεµ. 2   

103   Εµπρόσθιος δεξιός  

γρύλος παραθύρου 

πόρτας  

 34330000-9 Τεµ. 2   

104   Πολυδιακόπτης 

παραθύρου  

 34330000-9 Τεµ. 3   

105   Μονάδα ABS   34330000-9 Τεµ. 1   

106   Εξωτερική φούσκα 

ηµιαξονίου  

 34330000-9 Τεµ. 2    

107   Φούσκα 

κρεµαργιέρας  

 34330000-9 Τεµ. 4   

108   Εµπρόσθια δεξιά 

βάση κινητήρα  

 34330000-9 Τεµ. 2   

109   Καταλύτης   34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

 

110 
 

CITR.XSAR. 

ΒRΕΑΚ 

 

VF7N2NFUB73766954 

 

Φίλτρο αέρος 

 

NFU 

 

  42913000-9 

 

Τεµ. 4 

  

 

111 

  Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 4   

112   Φίλτρο βενζίνης   42913000-9 Τεµ. 4   

113   Φίλτρο καµπίνας  42913000-9 Τεµ. 4   

114   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 24   

115   Πολλαπλασιαστής   34330000-9 Τεµ. 2   

116   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ.  3   

117   Οπίσθια τακάκια  34330000-9 Σετ. 3   

118   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ. 3   

119   Ιµάντας δυναµού   34330000-9 Τεµ. 3   

120   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 3   

121   Βαλβίδα πιέσεως 

υδραυλικού τιµονιού  

 34330000-9 Τεµ. 5   

122   Εµπρόσθιο σινεµπλόκ 

ψαλιδιού  

 34330000-9 Τεµ. 12   

123   Πεταλούδα γκαζιού   34330000-9 Τεµ. 2   

124   Υαλοκαθαριστήρες   34330000-9 Σετ. 4   

125   Μπαράκια ζαµφόρ   34330000-9 Τεµ. 6   

126   Εµπρόσθια δεξιά 

βάση κινητήρα  

 34330000-9 Τεµ. 2   

127   Οπίσθια  βάση 

κινητήρα 

 34330000-9 Τεµ. 6   

128   Φούσκα ηµιαξονίου 

εξωτερική  

 34330000-9 Τεµ. 4   

129   Φούσκα 

κρεµαργιέρας  

 34330000-9 Τεµ.4   

130   Εµπρόσθιο αριστερό 

φανάρι πορείας  

 34330000-9 Τεµ. 1   

131   Πλαινό φλάς 

αριστερού φτερού  

 34330000-9 Τεµ. 1   
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132   Εµπρόσθιο καζανάκι 
εξάτµισης  

 34330000-9 Τεµ. 2   

133   Ρουλεµάν σασµάν   34330000-9 Τεµ. 4   

134   Aντλία  φρένων   34330000-9 Τεµ. 2    

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

135 CITROEN  

XSARA 

VF7N1KFXF36308529 Φίλτρο αέρος  ΚFX 42913000-9 Τεµ. 15   

136   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 17   

137   Φίλτρο βενζίνης   42913000-9 Τεµ. 16   

138   Φίλτρο καµπίνας  42913000-9 Τεµ. 15   

139   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 64   

140   Πολλαπλασιαστής   34330000-9 Τεµ. 2   

141   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ  4   

142   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ  11   

143   Ιµάντα δυναµού   34330000-9 Τεµ. 11   

144   Ιµάντα υδραυλικού 

τιµονιού  

 34330000-9 Τεµ. 11   

145   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 11   

146   Αντλία βενζίνης   34330000-9 Τεµ. 1   

147   Εµπρόσθιο ρουλεµάν 

τροχού  

 34330000-9 Τεµ. 2   

148    Εµπρόσθιο µουαγιέ 

τροχού  

 34330000-9 Τεµ. 2   

149   Εξωτερική φούσκα 

ηµιαξονίου  

 34330000-9 Τεµ. 6   

150   Εσωτερική φούσκα 

ηµιαξονίου  

 34330000-9 Τεµ. 4   

151   Φούσκα κρεµαγιέρας   34330000-9 Τεµ. 4   

152   Μοτέρ πιτσιλιτήρων   34330000-9 Τεµ. 1   

153   Οπίσθια αµορτισέρ   34330000-9 Τεµ. 4   

154    Εµπρόσθια αµορτισέρ  34330000-9 Τεµ. 2   

155   Άνω κολάρο ψυγείου   34330000-9 Τεµ. 1   

156   Φλάντζες κεφαλής   34330000-9 Σετ. 1   

157    Θερµοστάτης   34330000-9 Τεµ. 1   

158   Αριστερή χειρολαβή 

οπισθίας πόρτας  

 34330000-9 Τεµ. 1   

159   Μπαριλέ πόρτας 

οδηγού  

 34330000-9 Τεµ. 1   

160   Μπαράκια ζαµφόρ  34330000-9 Τεµ. 2   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

161 FIAT DUCATO 

2001 

 Aσθενοφόρο  

ZFA23000005B05668 Φίλτρο βενζίνης  RFW30006

06 

42913000-9 Τεµ. 2   

162   Φίλτρο καµπίνας  42913000-9 Τεµ. 2   

163   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 8   

164   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ 1   

165   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ 1   

166   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 1   

167   Υαλοκαθαριστήρες   34330000-9 Σετ 1   

168   Ψυγείο κινητήρα   34330000-9 Τεµ. 1   

169 FIAT DUCATO 

2010 

 Aσθενοφόρο  

 Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 1   

170   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

171   Φίλτρο πετρελαίου   42913000-9 Τεµ. 1   

172   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

173 CITROEN  

JUMBER 

VF7233H2215655930 Φίλτρο αέρος RFW 42913000-9 Τεµ. 4   

174   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 5   

175   Φίλτρο βενζίνης  42913000-9 Τεµ. 4   

176   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 28   

177   Εµπρόσθια τακάκια  34330000-9 Σετ. 3   
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178   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ 4   

179   Ιµάντας δυναµού  34330000-9 Τεµ. 3   

180   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 4   

181   Εξωτερική φούσκα 

ηµιαξονίου  

 34330000-9 Τεµ. 6   

182   Αισθητήρας ψυκτικού 

υγρού  

 34330000-9 Τεµ. 1   

183   Βάση αµορτισέρ (top 

mount)  

 34330000-9 Τεµ. 4   

184   Hµίµπαρα   34330000-9 Τεµ. 2   

185   Φούσκα κρεµαγιέρας   34330000-9 Τεµ. 4   

186   Ψυγείο κινητήρα   34330000-9 Τεµ. 2   

187   Ψυγείο καλοριφέρ   34330000-9 Τεµ. 2   

188   Πλαστικό κάλυµµα 

οπισθίων φανών  

 34330000-9 Τεµ. 4    

189 CITROEN  

JUMBER 

VF7ZCPMAC1720279

0  

Φίλτρο αέρος 8140436 42913000-9 Τεµ. 1   

190   Φίλτρο ελαίου   42913000-9 Τεµ. 1   

191   Φίλτρο πετρελαίου   42913000-9 Τεµ. 1   

192   Εµπρόσθια τακάκια  34330000-9 Σετ. 1   

193   Λεβιές ταχυτήτων 

(πόµολο) 

 34330000-9 Τεµ. 1   

194   ∆ίσκο πλατώ 

ρουλεµάν  

 34330000-9 Σετ. 2   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

195 OPEL ISUZU   Φίλτρο αέρος   42913000-9 Τεµ. 4   

196   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 4   

197   Φίλτρο βενζίνης  42913000-9 Τεµ. 4   

198   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 24   

199   Εµπρόσθια τακάκια  34330000-9 Σετ. 2   

200   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ. 3   

201   Ιµάντας δυναµού  34330000-9 Τεµ. 3   

202   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 1   

203   Αντλία συµπλέκτη   34330000-9 Τεµ. 1   

204   ∆ίσκο πλατώ 

ρουλεµάν  

 34330000-9 Τεµ. 1   

205   Οπίσθια αµορτισέρ   34330000-9 Τεµ. 2   

206   Εµπρόσθια αµορτισέρ   34330000-9 Τεµ. 2   

207   Τσιµούχα στροφάλου   34330000-9 Τεµ. 1   

208   Σινεµπλόκ ψαλιδιών   34330000-9 Τεµ. 4   

209   Λάστιχα κόντρας 

ψαλιδιών  

 34330000-9 Τεµ. 4   

210   Άνω µπούλ   34330000-9 Τεµ. 2   

211   Κάτω µπούλ   34330000-9 Τεµ. 2   

212   Ζήτα τιµονιού   34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

213 FIAT TIPO  ZFA16000004920388 Φίλτρο αέρος 160A10469

048593 

42913000-9 Τεµ. 8   

214   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 8   

215   Φίλτρο βενζίνης  42913000-9 Τεµ. 8   

216   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 36   

217   Οπίσθια αµορτισέρ   34330000-9 Τεµ. 4   

218   Εµπρόσθια αµορτισέρ   34330000-9 Τεµ. 2   

219   Εµπρόσθια τακάκια  34330000-9 Σετ. 3   

220   Οπίσθια κυλινδράκια   34330000-9 Τεµ. 8   

221   Αντλία βενζίνης   34330000-9 Τεµ. 2   

222   Φλάντζα βαλβίδων   34330000-9 Σετ. 1   

223   Άνω κολάρο ψυγείου   34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

224 PIAGGIO 

PORTER  

 Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 3   

225   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 3   

226   Φίλτρο βενζίνης  42913000-9 Τεµ. 3   
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227   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 12   

228   Εµπρόσθια τακάκια  34330000-9 Σετ. 1   

229   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ. 2   

230   Ιµάντας δυναµού  34330000-9 Τεµ. 2   

231   Υαλοκαθαριστήρες   34330000-9 Σετ 3   

232   ∆εξιά µπετούγια 

συρόµενης πόρτας  

 34330000-9 Τεµ. 3   

233   Αριστερ.  µπετούγια 

συρόµενης πόρτας   

 34330000-9 Τεµ. 3   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

234 VW CADDY   Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 1   

235   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

236   Φίλτρο πετρελαίου   42913000-9 Τεµ. 1   

237   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

238   Φλάντζα βαλβίδων   34330000-9 Σετ. 1   

239   Φούσκα 

κρεµαργιέρας  

 34330000-9 Τεµ. 2   

240   Oπίσθιο σινεµπλόκ 

ψαλιδιού  

 34330000-9 Τεµ. 2   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

241 SUZUKI SWIFT   Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 1   

242   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

243   Φίλτρο βενζίνης    42913000-9 Τεµ. 1   

244   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 4   

245   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

246   Οπίσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

247   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 1   

248   Θερµοστάτης   34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

249 RENAULT 

ESPASE  

 Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 1   

250   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

251   Φίλτρο πετρελαίου    42913000-9 Τεµ. 1   

252   Φίλτρο καµπίνας   42913000-9 Τεµ. 1   

253   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ. 1   

254   Αντλία νερού   34330000-9 Τεµ. 1   

255   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

256   Οπίσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

257   Εµπρόσθιες 

δισκόπλακες  

 34330000-9 Σετ. 1   

258   Οπίσθιες δισκόπλακες  34330000-9 Σετ. 1   

259   Ιµάντας δυναµού  34330000-9 Τεµ. 1   

260   Ηλεκτρικός γρύλος 

πίσω δεξιάς πόρτας  

 34330000-9 Τεµ. 1   

261   Ηλεκτρικ. γρύλος 

εµπρός αριστ πόρτας 

 34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

263 ΟPEL ASTRA 

ΑΡΑΞΟΣ 

WOLOTGF483610400

90 

Φίλτρο αέρος Z14XE 42913000-9 Τεµ. 1   

264   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

265   Φίλτρο βενζίνης     42913000-9 Τεµ. 1   

266   Φίλτρο καµπίνας   42913000-9 Τεµ. 1   

267   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 4   

268   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ. 1   

269   Ιµάντας δυναµού  34330000-9 Τεµ. 1   

270   Ιµάντας Α/C  34330000-9 Τεµ. 1   

271   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

272   Οπίσθιες σιαγόνες   34330000-9 Σετ. 1   

273   Εµπρόσθιες βάσεις 

αµορτισέρ  

 34330000-9 Σετ. 2   
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274 ΟPEL ASTRA 

NAΞΟΣ 

WOLOΟΟΟ51V80631

22 

Φίλτρο αέρος X14XE20D 42913000-9 Τεµ. 1   

275   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

276   Φίλτρο βενζίνης     42913000-9 Τεµ. 1   

277   Ιµάντας δυναµού  34330000-9 Τεµ. 1   

278 ΟPEL ASTRA  Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 2   

279   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 2   

280   Φίλτρο βενζίνης     42913000-9 Τεµ. 2   

281   Φίλτρο καµπίνας   42913000-9 Τεµ. 2   

282   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

283 BMW   Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 1   

284   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

285   Φίλτρο βενζίνης     42913000-9 Τεµ. 1   

286   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 4   

287   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

288   Οπίσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

289   Σιαγόνες  

χειροφρένου  

 34330000-9 Σετ. 1   

290   Πολλαπλασιαστής   34330000-9 Τεµ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

291 HONDA   Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 1   

292   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 1   

293   Φίλτρο βενζίνης     42913000-9 Τεµ. 1   

294   Φίλτρο καµπίνας   42913000-9 Τεµ. 1   

295   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 4   

296   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  

297 FORD 

AΣΘΕΝΟΦΟΡΟ  

 Φίλτρο αέρος  42913000-9 Τεµ. 3   

298   Φίλτρο ελαίου  42913000-9 Τεµ. 3   

299   Φίλτρο βενζίνης     42913000-9 Τεµ. 3   

300   Μπουζί  34330000-9 Τεµ. 12   

301   Ιµάντας χρονισµού   34330000-9 Σετ. 3   

302   Ιµάντας δυναµού  34330000-9 Τεµ. 3   

303   Ιµάντας Α/C  34330000-9 Τεµ. 3   

304   Εµπρόσθια τακάκια   34330000-9 Σετ. 1   

305   Μονάδα ABS   34330000-9 Τεµ. 3   

306   Κυλινδράκια   34330000-9 Τεµ. 6   

307   Μαρκούτσια   34330000-9 Τεµ. 12   

308   Λάστιχα δαγκάνας   34330000-9 Σετ  6   

309   Παρµπρίζ   34330000-9 Τεµ. 1   

310   Λάστιχο παρµπρίζ   34330000-9 Τεµ. 1   

311   Τάπα αναθυµιάσεως   34330000-9 Τεµ. 1   

312   Θερµοστάτης   34330000-9 Τεµ. 3   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Γενικό Σύνολο  
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