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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 383967(3043)/30-8-2018) 
 
Για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης…» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α., 
όπως είχαν ορισθεί…». 

 
2. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α’ 226) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις. 

 
6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 
 
7. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 
279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει. 

 
8. Την αρίθμ. οικ.461114(9980)/18-11-2014 (Β’ 3129) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
9. Την αριθμ. οικ.30140(386)/27-01-2017 (Β’ 335) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 

Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
10. Την αριθμ. οικ.30110(385)/27-01-2017 (Β’ 390) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών 
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
11. Την αριθμ. 156/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (Β’ 2142) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας απευθείας 
ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».  

 
12. Την με αριθμ. 340/2017 (ΑΔΑ:Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου που αφορά την κατάρτιση του προγράμματος των εκτελεστέων 
προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
13. Το αριθμ. οικ.164725(923)/3-04-2018 Πρωτογενές αίτημα της Υποδ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Κιλκίς για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής 
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δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ξηράς για τις ανάγκες της Π.Ε. Κιλκίς. 

 
14. Το αριθμ. οικ.164735(924)/3-04-2018 Πρωτογενές αίτημα της Υποδ/νσης Τεχνικών 

Έργων της Π.Ε. Κιλκίς για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής 
δαπάνης για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Κιλκίς. 

 
15. Την υπ’ αριθμ. 854/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΤΓ57ΛΛ-

ΝΙΨ) με θέμα «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Κιλκίς». 

 
16. Την με αρ. πρωτ. οικ.203002(1514)/26-04-2018 (α/α 2069) (ΑΔΑ: ΨΧΣ97ΛΛ-ΨΒΠ 

και εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003011324-2018-04-27) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ποσού 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υποδ/νσης 
Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
εξόδων του οικ. έτους 2018 με α/α 1925 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 1321. 

 
17. Την με αρ. πρωτ. οικ.203010(1515)/26-04-2018 (α/α 2068) (ΑΔΑ: 65ΟΧ7ΛΛ-ΕΞΝ 

και εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003011201-2018-04-27) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ποσού 11.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υποδ/νσης 
Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
εξόδων του οικ. έτους 2018 με α/α 1926 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0861. 

 
18. Την ανάγκη για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση και επισκευή των 

μεταφορικών μέσων ξηράς και μηχανημάτων της Π.Ε. Κιλκίς. 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ 
 

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 
μέσων ξηράς, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Το αντικείμενο της προμήθειας διακρίνεται στα παρακάτω δύο τμήματα: 
 
ΤΜΗΜΑ 1: 
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 
προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1321, CPV: 
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων).  
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ΤΜΗΜΑ 2: 
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 
προϋπολογισμού 11.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0861, CPV: 
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων). 
 
Η Προμήθεια αφορά την κάλυψη αναγκών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Κιλκίς, και θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 
 
Ως ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα υποβάλλει τη συνολικά χαμηλότερη 
προσφορά στο σύνολο της προμήθειας και για τα δύο τμήματα (προμήθεια 
ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής). 
 
Η χαμηλότερη προσφορά προκύπτει ως εξής: 

 μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από την επίσημη τιμή της αντιπροσωπείας 
που θα ισχύει κατά τον χρόνο τιμολόγησης και θα αποδεικνύεται με επίσημο 
έγγραφο της εταιρίας για τα ανταλλακτικά και 

 μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής ανά ώρα εργασίας (εργατοώρα) 
που τίθεται στην παρούσα, για την παροχή υπηρεσιών. 

 
Τονίζεται ότι, για τις ανάγκες σύγκρισης των προσφορών, κατά την αξιολόγηση τους 
θα υπολογιστεί κοινό ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία, το οποίο θα προκύπτει 
υπολογιζόμενο με ποσοστά βαρύτητας 60% στην προμήθεια ανταλλακτικών και 40% 
στην παροχή υπηρεσίας. 
  
Για παράδειγμα, αν δοθεί για το τμήμα 1 ποσοστό έκπτωσης στην προμήθεια 
ανταλλακτικών 10% και για το τμήμα 2 ποσοστό έκπτωσης για την παροχή υπηρεσίας 
20%/εργατοώρα, τότε το κοινό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς επί του οποίου θα 
γίνει η σύγκριση θα είναι 14% (0,6 Χ 10% + 0,4 Χ 20%). 
 
 Η τιμή της εργατοώρας προϋπολογίζεται στο ύψος των 25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της προμήθειας. 
 
Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εν λόγω προμήθειας 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ παρέχεται υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Όλα τα παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πρόσκλησης. 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 
 
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
β. Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ. Συνεταιρισμοί, 
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δ. Κοινοπραξίες με σχετικό αντικείμενο δραστηριότητας και την προϋπόθεση ότι 
καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εκτέλεσή τους. 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 
δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα 
περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
 
1. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως 
προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 

2. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

 
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις 
ενδείξεις: 
 

i. τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
ii. τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης ως εξής: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με αριθμό πρωτοκόλλου 383967(3043)/30-8-2018 για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής. 

iii. τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου.  
 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν (Φάκελος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά), μαζί με τη προσφορά τους: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας  
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 
η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και 
να δηλώνεται ότι: 

 
i. Είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου 
ii. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης. 
iii. Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 
του ν.4412/2016. 

iv. Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Β’ τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
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v. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

vi. Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους 
vii. Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 

Σημειώνεται ότι: Όλες οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
αφορούν τους κατωτέρω, οι οποίοι και τις υπογράφουν: 
α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου , οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 
δ) Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή Κοινοπραξία, από κάθε μέλος που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
2. Τεχνική προσφορά με τη μορφή Υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 (Α’ 75) η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 
παράρτημα Β, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. 

 
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσοστά έκπτωσης και 
θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’. 
 
Πιο συγκεκριμένα: α) για τα ανταλλακτικά, για το προσφερόμενο είδος θα 
αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης από την επίσημη τιμή της αντιπροσωπείας που 
θα ισχύει κατά τον χρόνο τιμολόγησης και θα αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της 
εταιρίας. Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτά μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά των εταιριών. 
β) για την εργασία, θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής ανά ώρα 
παρεχόμενης υπηρεσίας που τίθεται από την παρούσα χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι μηδενικό ή αρνητικό η 
προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 
 
 
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα αποσφραγισθεί αρχικά 
ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα 
αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της 
παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν στο στάδιο της αποσφράγισης των 
«Οικονομικών προσφορών». 
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Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή – μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης). 
 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα ημερών (10), μετά από σχετική 
ειδοποίηση, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1) Απόσπασμα 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 που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το 
οποίο να είναι σε ισχύ (ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται 
της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των δικαιολογητικών κατακύρωσης) και από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 
11.11.2008 σ.42), 

ii. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 
48), 

iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

v. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 3691/2008 (Α'166), 

vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

 
Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά: 

i. στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ, τους διαχειριστές 
ii. στις περιπτώσεις Α.Ε., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
iii. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπρόσωπούς 

του. 
iv. σε περίπτωση συνεταιρισμού, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού του Συμβουλίου. 
 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να 
είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας 
ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, 
ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται. Ο χρόνος ισχύος του 
αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής) 
 
3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το 
οποίο να είναι σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης και με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας της διαδικασίας, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Για την απόδειξη 
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άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε 
συμμετέχοντα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο 
καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα 
του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με 
μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.). Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από 
τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., 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 και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία). 
 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε προμήθεια ή λήψη 
υπηρεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς, μετά την προσκόμιση 
των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής, (τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας).  
 
Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. 
- Π.Ε. Κιλκίς. 
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 
 Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 
του Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου. 

 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 παράγραφος 
7 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού 
επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 

 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί 
αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα 
και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 
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Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων 
κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη 
τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της 
σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 
 
8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.800,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ 1: 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
ΦΟΡΕΑΣ 721, ΚΑΕ 1321, «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων ξηράς». 
 
ΤΜΗΜΑ 2: 11.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
ΦΟΡΕΑΣ 721, ΚΑΕ 0861, «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 
μέσων ξηράς». 
 
9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την 
αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2018 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Ανδρέα 
Παπανδρέου 3 στο Κιλκίς. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 19η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Ανδρέα Παπανδρέου 3 
στο Κιλκίς. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την 
εξάντληση του προϋπολογισμού και όχι πέραν της 31-12-2018. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του Ν.4412/2016. 
 
11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 
του Ν.4412/2016 (σχετικά άρθρα 132,133,201,206 του Ν.4412/16) εφόσον 
συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της 
παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. 
2. Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή 
τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της. 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -383967(3043)/30-8-2018                            Σελίδα 11 από 18 

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα 
αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρόνο από τον 
αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια 
είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Κ.Μ. στη 
διεύθυνση: http://kilkis.pkm.gov.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό ως εξής: 
 
α) για θέματα διαδικαστικά που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. 
Χαραλαμπίδου Σοφία τηλ. 23413-50172. 
 
β) για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές, από την υπεύθυνη υπάλληλο 
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Αποστολίδου Μαρία, στο τηλ. 23413-53252 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς 

 
 

 
Ανδρέας Βεργίδης 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 

 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς (e-mail: info@kilkis.pkm.gov.gr). 
 Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς (με την 

παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (email: it@kilkis.pkm.gov.gr). 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αντικείμενο προμήθειας. 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ΟΧΗΜΑ 
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 75 Ah 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
(ΗΡ 181) 

2005 2 

2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 200 Ah 
ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI (ΗΡ 164) 

2007 2 

3 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
RENAULT (ΗΡ 215) 

2007 3 

4 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB (ΗΡ 173) 

2011 2 

5 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180 (ΗΡ 190) 

2011 3 

6 ΝΥΧΙΑ 
ΦΟΡΤΩΤΉΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 
(ΗΡ 85) 

1997 1 

7 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB  (ΗΡ 173) 

2011 1 

8 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 1 

9 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI  (ΗΡ 164) 

2007 1 

10 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΩΤΉΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 
(ΗΡ 85) 

1997 1 

11 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
RENAULT (ΗΡ 215) 

2007 1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
1 Ελαστικά 8,25 R 15 4 
2 Ελαστικά 14.00-24  16L 2 
3 Ελαστικά 20,5 R 25  20L 1 

4 
Ελαστικά 205/80R16   104S    4 
X 4 

4 

5 Ελαστικά 215/65R16  98H 4 
6 Ελαστικά 185/65R15  88T 16 
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12 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ D.A.F. ΕΒΑΜΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.ΣΙΑ  (ΗΡ 
70) 

1993 & 1992 1 

13 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ BREMAG ΈΩΣ 
3,5 ton  (ΗΡ ΦΟΡ. 18) 

1998 1 

14 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ FIAT  Punto  
(ΗΡ ΦΟΡ. 6) 

2013 4 

15 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ DAIHATSU 
Terios  (ΗΡ ΦΟΡ. 10) 

2007 1 

16 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ LAND ROVER  
(ΗΡ ΦΟΡ. 17) 

2003 1 

17 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB  (ΗΡ 173) 

2011 1 

18 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 1 

19 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI  (ΗΡ 164) 

2007 1 

20 
ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 6 

21 
ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ D.A.F. ΕΒΑΜΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.ΣΙΑ  (ΗΡ 
70) 

1993 & 1992 1 ΣΕΤ 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 Παροχή υπηρεσίας/εργασία 
25 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. 

ανά εργατοώρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
1 Ελαστικά 8,25 R 15 
2 Ελαστικά 14.00-24  16L 
3 Ελαστικά 20,5 R 25  20L 

4 
Ελαστικά 205/80R16   104S    4 
X 4 

5 Ελαστικά 215/65R16  98H 
6 Ελαστικά 185/65R15  88T 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ΟΧΗΜΑ 
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 75 Ah 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
(ΗΡ 181) 

2005 

2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 200 Ah 
ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI (ΗΡ 164) 

2007 

3 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
RENAULT (ΗΡ 215) 

2007 

4 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB (ΗΡ 173) 

2011 

5 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180 (ΗΡ 190) 

2011 

6 ΝΥΧΙΑ 
ΦΟΡΤΩΤΉΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 
(ΗΡ 85) 

1997 

7 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB  (ΗΡ 173) 

2011 

8 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 

9 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI  (ΗΡ 164) 

2007 

10 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΩΤΉΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 
(ΗΡ 85) 

1997 

11 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
RENAULT (ΗΡ 215) 

2007 
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12 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ D.A.F. ΕΒΑΜΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.ΣΙΑ  (ΗΡ 
70) 

1993 & 1992 

13 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ BREMAG ΈΩΣ 
3,5 ton  (ΗΡ ΦΟΡ. 18) 

1998 

14 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ FIAT  Punto  
(ΗΡ ΦΟΡ. 6) 

2013 

15 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ DAIHATSU 
Terios  (ΗΡ ΦΟΡ. 10) 

2007 

16 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ LAND ROVER  
(ΗΡ ΦΟΡ. 17) 

2003 

17 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB  (ΗΡ 173) 

2011 

18 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 

19 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI  (ΗΡ 164) 

2007 

20 
ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 

21 
ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ D.A.F. ΕΒΑΜΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.ΣΙΑ  (ΗΡ 
70) 

1993 & 1992 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 
3 ΦΟΡΤΗΓΑ 

6 Ι.Χ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

1 
Μικρό service μόνο με αλλαγή 

λαδιών μηχανής. 
12 6 6 

2 
Γενικό service με αλλαγή 

λαδιών μηχανής και όλων των 
φίλτρων. 

18 6 9 

3 
Επισκευή κυκλώματος ψύξης 

και καλοριφέρ. 
ΟΧΙ ΟΧΙ 2 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -383967(3043)/30-8-2018                            Σελίδα 16 από 18 

4 
Επισκευή κυκλώματος 

τροφοδοσίας καυσίμων. 
12 5 ΟΧΙ 

5 
Αμμοβολή συστήματος 

αλατιέρας. 
112 ΟΧΙ ΟΧΙ 

6 
Επισκευή συστήματος 

διαφορικού. 
76 ΟΧΙ ΟΧΙ 

7 
Επισκευή συστήματος 

τρικούβερτου. 
72 ΟΧΙ ΟΧΙ 

8 
Επισκευή υδραυλικού 

κυκλώματος. 
40 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Ελαστικά 8,25 R 15   4 
2 Ελαστικά 14.00-24  16L   2 
3 Ελαστικά 20,5 R 25  20L   1 

4 
Ελαστικά 205/80R16   104S    
4 X 4   

4 

5 Ελαστικά 215/65R16  98H   4 
6 Ελαστικά 185/65R15  88T   16 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ΟΧΗΜΑ 
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

7 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 75 Ah 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
(ΗΡ 181) 

2005 2 

8 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 200 Ah 
ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI (ΗΡ 164) 

2007 2 

9 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΦΟΡΤΗΓΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
RENAULT (ΗΡ 215) 

2007 3 

10 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB (ΗΡ 173) 

2011 2 

11 ΛΕΠΙΔΕΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180 (ΗΡ 190) 

2011 3 

12 ΝΥΧΙΑ 
ΦΟΡΤΩΤΉΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 
(ΗΡ 85) 

1997 1 

13 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB  (ΗΡ 173) 

2011 1 

14 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 1 

15 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI  (ΗΡ 164) 

2007 1 

16 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΩΤΉΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 
(ΗΡ 85) 

1997 1 

17 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
RENAULT (ΗΡ 215) 

2007 1 

18 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ D.A.F. ΕΒΑΜΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.ΣΙΑ  (ΗΡ 
70) 

1993 & 1992 1 

19 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ BREMAG ΈΩΣ 
3,5 ton  (ΗΡ ΦΟΡ. 18) 

1998 1 

20 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ FIAT  Punto  
(ΗΡ ΦΟΡ. 6) 

2013 4 

21 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ DAIHATSU 
Terios  (ΗΡ ΦΟΡ. 10) 

2007 1 
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22 
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΙΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ LAND ROVER  
(ΗΡ ΦΟΡ. 17) 

2003 1 

23 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΙΣΩΠΕΔΩTHΣ HBM - NOBAS 
SHM 5 NB  (ΗΡ 173) 

2011 1 

24 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 1 

25 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 
ΛΑΣΤΙΧ/ΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
HYUNDAI  (ΗΡ 164) 

2007 1 

26 
ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ NEW  HOLLAND  
D180  (ΗΡ 190) 

2011 6 

27 
ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΝΗΣ 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ D.A.F. ΕΒΑΜΤ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.ΣΙΑ  (ΗΡ 
70) 

1993 & 1992 1 ΣΕΤ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 

………….. 
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(Τόπος) ……… / ………. / 2018 

(Πλήρη στοιχεία του προσφέροντος και υπογραφή) 


