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Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 
Επισκευή και συντήρηση φρένων. 

 
 

Στην Βούλα σήμερα Τρίτη ημέρα 8-3-2022 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Συμβαλλόμενοι:  

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που εδρεύει στην Βούλα στην οδό 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Τ.Κ. 16673 με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
997573323 νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο  (στο εξής η 
«Αναθέτουσα Αρχή»)   
 
2. Ο κάτωθι Οικονομικός Φορέας: 
2.1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύει στην Θέση Τζήμα Προφαρτα Κορωπί Αττικής  Τ.Κ. 
19400  τηλ. 210  6628310, email: info@frena-aggelis.gr  με Α.Φ.Μ.084156533  που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αγγελή Χρήστο  με Α.Δ.Τ.ΑΝ 126572,  
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Α. Τις διατάξεις: 

  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 
του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  





Σ ε λ ί δ α  | 5 

 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αριθ. πρωτ.  76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β΄/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων» 

 της με αρ.64233/10.06.2021(ΦΕΚ 2453/Β’/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Β. Το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας- 
πλαίσιο: 

1. Τον προϋπολογισμό του έτους  2021 και των ετών 2022,2023,2024,2025  
2. Την υπ΄αριθμ. 5/2021 μελέτη της αρμόδιας Διεύθυνσης    
3. Το γεγονός ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά 

δεσμευτική σύμβαση, και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις 
επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της συμφωνίας αυτής 

4. Την υπ΄αριθμ  61/2021  απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των 
ορίων με αριθμό ΑΔΑΜ 21PROC00804476, 

5. Την υπ.αρ. 7131/26-2-2021 Περιληπτική Διακήρυξη για την διεξαγωγή του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού την Δευτέρα 5-4-2021, με αριθμό διαγωνισμού στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 92458, με αριθμό ΑΔΑ: 64ΟΕΩΨΖ-ΞΛ2  

6. Την υπ.αρ. 2021/S 040-097563 προκήρυξη σύμβασης στην επίσημη εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 22-2-2021 

7. Τον αριθμό ΚΗΜΔΗΣ της προκήρυξης  21PROC008204744, που δημοσιεύτηκε στις 26-
2-2021 

8. Την υπ΄αριθμ  70/2021 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία  
συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή  διεξαγωγής του διαγωνισμού,  

9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14256/21-4-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του  Διαγωνισμού για την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών,  

10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23286/22-6-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του  Διαγωνισμού για την εξέταση των οικονομικών προσφορών, 

11. Την υπ.αρ. 259/29-6-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για την έγκριση των 
ανωτέρω πρακτικών ,την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη των οικονομικών 

φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.(έως τρεις (3) οικονομικούς 
φορείς). 

12. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.  38218/30-9-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του  Διαγωνισμού για την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία - πλαίσιο, 





Σ ε λ ί δ α  | 6 

 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

13. Την υπ.αρ. 381/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  για την έγκριση του ανωτέρω 
πρακτικού για τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων που δεν δύναται να κηρυχθούν 
ως ανάδοχοι της συμφωνίας πλαισίου και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων σε 
οριστικούς αναδόχους που δύναται να κληθούν για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

14. Το υπ.αρ. πρωτ. 39428/8-10-2021  έγγραφο για αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑΣ στον  Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής προς έλεγχο νομιμότητας της  υπ.αρ. 381/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , 

15. Την από 27-12-2021 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, 
κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016  

16. Την υπ.αρ. 587/2021  πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον 
απαιτούμενο προσυμβατικό έλεγχο. 

 

17. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 
περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 

i. η υπ’ αριθ. 5717/17-2-2021 διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 
ii. οι υπ’ αριθ. 5/2021 τεχνικές προδιαγραφές  (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης» 

iii. η προσφορά του Αναδόχου 
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Συμφώνησαν και αποδέχτηκαν την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) 
ετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους αναφερόμενους κατωτέρω όρους: 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

 
Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οδηγεί στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με  τρεις 
(3)  οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και τις προϋποθέσεις των όρων διακήρυξης.  
Ειδικότερα, , συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν κατόπιν της κατακύρωσης που επήλθε με την με 
την υπ’ αριθ. 381/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, αφενός ο Δήμος Βάρης Βούλας 
– Βουλιαγμένης και αφετέρου οι κάτωθι οικονομικοί φορείς κατά σειρά κατάταξης 
μειοδοσίας: 
 
ΟΜΑΔΑ 8.  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 

Επισκευή και συντήρηση φρένων. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

(ανά ώρα εργασίας 
και ανταλλακτικών) 

1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 47 % 

 
 

ΆΡΘΡΟ 2ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Η «συμφωνία-πλαίσιο» δεν αποτελεί έναν  τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μια μέθοδο την 
οποία η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενων παρόχων 
των συγκεκριμένων υπηρεσιών της μελέτης. Νοείται ως μια γενική συμφωνία, μία συμφωνία 
“ομπρέλα” μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των οικονομικών φορέων, στην οποία 
αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή και όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα 
εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 
συμφωνίας.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποβάλλει παραγγελίες/αναθέσει εκτελεστικές συμβάσεις 
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της συμφωνίας-πλαίσιο και ο Οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ενώ η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται 
να καταβάλει στον Οικονομικό φορέα το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως θα προκύψει 
μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία 
τιμή/έκπτωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη) 
τιμή/ έκπτωση με την οποία ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο.  
Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή να παραγγείλει 
προϊόντα  οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη 
της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση, και δεν αποτελεί δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις 
επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της συμφωνίας αυτής. Σε γενικές 
γραμμές τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να παρέχουν ή να 
δεχτούν τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο, παρά μόνον όταν 
η αναθέτουσα αρχή ζητήσει τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης. 
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα 
πραγματοποιείται μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη 
σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο 





Σ ε λ ί δ α  | 8 

 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

οικονομικός φορέας δεν δικαιούται αποζημίωσης. Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-
πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης του συνόλου των 
ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη. 
 

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος 
τετραετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για να καλύψει τις 
αντίστοιχες ανάγκες για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 

 

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – 
συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε 
εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων 
ανταλλακτικών και εργαλείων  (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων αλλά και 
των  μηχανημάτων έργου του Δήμου, την επισκευή αντλιών μπέκ, την έκδοση κάρτας 
καυσαερίων, τη φανοποιία οχημάτων, την επισκευή των ελαστικών οχημάτων, καθώς και την 
προμήθεια ελαστικών.  
Τα οχήματα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών 
ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Κυρίως είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, 
μηχανήματα, λεωφορεία κλπ). Για τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία 
επανδρωμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης 
συνεργεία που να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (που θα αναλογεί στον 
αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά κάθε όχημα) 
καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε 
τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. Επίσης συνεργεία που θα μπορούν να εξασφαλίζουν 
άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την 
εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα προκύψει. 
 
 
Η συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στις παρακάτω έντεκα (11) ομάδες ανά είδος 
παρέμβασης, με τα αναγραφόμενα ποσά (ανά ομάδα) και τη συνολική δαπάνη για όλη την 
διάρκεια της τετραετίας ως εξής: 
ΟΜΑΔΑ 1 
(α) Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του 
πλαισίου απορριμματοφόρων, φορτηγών ανατρεπόμενων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών, νταλικών, 
καδοπλυντηρίων, καλαθοφόρων κλπ και εν γένει όλων των οχημάτων άνω των 3,5 Τ. 
(β) Φανοποιία και βαφή οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών 
(γ) Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας-Διαγραμματικοί δίσκοι-
θερμικό χαρτί ταχογράφων 
Τιμή : 606.000,00 € 
(Εξακόσιες έξη χιλιάδες ευρώ ) 
Κ.Α:  20-6263.003 ποσό 146.000,00 € , 30-6263.002 ποσό 140.000,00 € , 35-6263.003 ποσό 160.000,00 € 
, 35-6263.004 ποσό 160.000,00 €  
 
ΟΜΑΔΑ 2 
(α) Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, νταλικών, καδοπλυντηρίων και 
συρμών . 
(β) Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  βυτιοφόρων και πυροσβεστικών. 
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(γ) Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  καλαθοφόρων. 
Τιμή: 633.000,00 € 
(Εξακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α:  20-6263.003 ποσό 278.000,00 € , 30-6263.002 ποσό 125.000,00 € , 35-6263.003 ποσό 145.000,00 € 
, 35-6263.004 ποσό 85.000,00 €  
 
ΟΜΑΔΑ 3 
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας JONSTON, BUCHER από συνεργείο που 
έχει δικαίωμα συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή 
του επίσημου αντιπροσώπου των εταιριών στην Ελλάδα . 
Τιμή: 45.000,00 € 
(σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α:  20-6263.003 ποσό 45.000,00 € 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων μάρκας  HAKO και RAVO από συνεργείο που έχει 
δικαίωμα συντήρησης και επισκευής αυτών και προσκομίζει σχετική δήλωση του κατασκευαστή ή του 
επίσημου αντιπροσώπου ων εταιριών στην Ελλάδα . 
Τιμή: 45.000,00 € 
(σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α:  20-6263.003 ποσό 45.000,00 € 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου 
και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου (πλήν σαρώθρων). 
Τιμή: 105.000,00€ 
(Εκατον πέντε χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α.: 20-6263.003 ποσό 40.000,00 €  και 30-6263.002 ποσό 65.000,00 € 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών και του σασί 
επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών και εν γένει όλων των οχημάτων κάτω των 3,5 Τ. 
Τιμή: 149.000,00€ 
(Διακόσιες χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α.: 10-6263.003 ποσό 75.000,00 € , 15-6263.001 ποσό 60.000,00 € και 50-6263.004 ποσό 14.000,00 € 
 
ΟΜΑΔΑ 7 
Φανοποιία και βαφή μηχανοκίνητων οχημάτων κάτω των 3,5Τ 
Τιμή:56.000,00€ 
Κ.Α.:10-6263.003 ποσό 25.000,00€, 15-6263.001 ποσό 20.000,00€, 35-6263.003 ποσό 5.000,00€ και 50-
6263.004 ποσό 6.000,00€  
 
ΟΜΑΔΑ 8 
Επισκευή και συντήρηση φρένων 
Τιμή: 125.000,00 € 
(Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α.: 10-6263.003 ποσό 40.000,00 € , 15-6263.001 ποσό 40.000,00 € και 35-6263.003 ποσό 20.000,00 € 
και 35-6263.004 ποσό 25.000,00 € 
 
ΟΜΑΔΑ 9 
Επισκευή ελαστικών των οχημάτων  του Δήμου 
Τιμή : 60.000,00€ 
(Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α.: 35-6263.004 ποσό 60.000,00 € 
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ΟΜΑΔΑ 10 
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. 
Τιμή : 360.000,00 € 
(Τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α.: 20-6671.027 ποσό 360.000,00 € 
 
Ομάδα 11 
Προμήθεια ανταλλακτικών   
Προμήθεια διάφορων «γνήσιων ανταλλακτικών» ή «ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας» για τα 
οχήματα του Δήμου, που ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) 

Τιμή : 420.000,00€ 
(Τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ) 
Κ.Α.: 20-6671.026   ποσό 420.000,00 €  

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ίδιοι Πόροι Δήμου 

 
Η Παρούσα συμφωνία πλαίσιο αφορά την Ομάδα 8  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(συμπ. ΦΠΑ 24%) 

8. 
Επισκευή και συντήρηση φρένων. 
Κ.Α.: 10-6263.003 ποσό 40.000,00 € ,  
15-6263.001 ποσό 40.000,00 €  
35-6263.003 ποσό 20.000,00 €  
35-6263.004 ποσό 25.000,00 € 

 

 

125.000,00 € 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ Κ.Α ΔΑΠΑΝΩΝ 

KA ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2021 Π/Υ 2022 Π/Υ 2023 Π/Υ 2024         Π/Υ 2025 

10-6263.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

20.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

15-6263.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

0 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 

35-6263.003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

10.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

35-6263.004 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ / 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

10.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε  εντός συγκεκριμένου οικονομικού έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας 
προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος για την 
κάλυψη τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και για τον 
λόγο αυτό ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών ανά έτος είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1) ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                     
(πόσο σε ΕΥΡΩ/ώρα)    

(α)                                               
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)                                        

(α) 

Για τις Εργασιες Επισκευής & Συντηρησης  
της κατηγορίας που συμμετέχω, όπως 
υποδεικνύονται στην διακήρυξη και στην 
μελέτη.                                                                                                                             

#50,00# 

50% 
  

                         
  

(αριθμητικώς)   

Πενήντα 
 

(ποσοστιαία έκπτωση στην χρέωση/ώρα) (ολογράφως) 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(β)                                                                                                                                 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  (%)                            

(β) 

Επι των τιμών των ανταλλακτικών της 
κατηγορίας που συμμετέχω, όπως 
υποδεικνύονται στη διακήρυξη και στην 
μελέτη,                                         

45% 

(ποσοστιαία % έκπτωση) 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Κατά την εκτέλεση της Συ φωνίας – Πλαίσιο και των επι έρους Εκτελεστικών Συ βάσεων 
εφαρ όζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και συ  πληρω ατικά ο 
Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει. 
 
Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης αποτελούν : 
α) Η υπ΄αριθ. 5717/17-2-2021 διακήρυξη και  
β) Η υπ΄αριθμ.5/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου 
 
 

ΆΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Χρόνος έναρξης ισχύος της συ φωνίας-πλαίσιο ορίζεται η η ερο ηνία ανάρτησης του 
υπογεγρα  ένου από τα συ βαλλό ενα  έρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Χρόνος έναρξης ισχύος της Εκτελεστικής Σύ βασης ορίζεται η η ερο ηνία ανάρτησης του 
υπογεγρα  ένου από τα συ βαλλό ενα  έρη, συ φωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
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Η συμφωνία-πλαίσιο λύεται με την ολοκλήρωση του χρηματικού της αντικειμένου 
(ενδεικτικός προϋπολογισμός) ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 
τεσσάρων (4) ετών από την υπογραφή της.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης, κατόπιν της 
σύμφωνης γνώμης του/των προμηθευτή/ών και πάντα εντός των πλαισίων της κείμενης 
νομοθεσίας.  
Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου 
διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. 
 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύ βασης ορίζεται σε 20 ημέρες από την 
έναρξη της ισχύος κάθε εκτελεστικής σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά λόγω της 
σοβαρότητας και έκτασης της ζημίας. Σε περίπτωση που από την προσφορά του προκύπτει 
υπέρβαση του ως άνω αναφερόμενου χρονικού ορίου, η προσφορά του απορρίπτεται και 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας ανάδοχο 
 

ΆΡΘΡΟ 6ο : ΌΡΟΙ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ 

 
1. Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται κατ΄αναλογία του άρθρου 32Α του Ν.4412/16 

περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ήτοι κατόπιν πρόσκλησης στον 
ανάδοχο κάθε τμήματος για υποβολή αφενός της προσφοράς του και αφετέρου των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που σχετίζονται με τους υποχρεωτικούς λόγους 
αποκλεισμού των παραγράφων 1,2 του άρθρου 73,  με το άρθρο 74 όπως και με τη 
έγγραφα νομιμοποίησης του αναδόχου. 
 
Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται για κάθε εκτελεστική σύμβαση θα 
είναι αυτά που ορίζονται στις περιπτώσεις α), β) και στ) της παραγράφου Β.1 όπως και 
της Β.6 της υπ’αριθμ 5717/17-2-2021  διακήρυξης.  
 

 
2. Σε κάθε εκτελεστική σύμβαση η αναθέτουσα αρχή θα ορίζει τα αντικείμενα που θα 

περιέχονται σε αυτή και ζητά από τον ανάδοχο μια επικαιροποιημένη προσφορά . 
 
Ειδικότερα διαδικασία επισκευής οχημάτων: 

i. Το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων θα εκδίδει «Δελτίο ή Εντολή 
Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των 
απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος  και θα το προωθεί στο 
Δημοτικό Συνεργείο.  

ii. Το Δημοτικό Συνεργείο  με τη σειρά του θα  εκδίδει «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» στο οποίο θα καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις και θα 
προσδιορίζονται οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης  του οχήματος και στη 
συνέχεια,  κατόπιν αιτιολογημένης βεβαίωσης ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο 
σύνολό τους  τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής, θα βεβαιώνει  ότι αυτές  
θα  πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής (δηλαδή 
προμήθειας ανταλλακτικών, συντηρήσεως - επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών και 
επισώστρων), η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας 
τουλάχιστον τεχνικός. Η αρμόδια επιτροπή (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, συντηρήσεως 
- επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών και επισώστρων), προωθεί το «Δελτίο Τεχνικής 
Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας ανάδοχο της 
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ομάδας στα πλαίσια της οποίας έχει προκύψει η ανάγκη επισκευής/προμήθειας και τον καλεί 
να υποβάλλει προσφορά. 

iii. Ο ως άνω αναφερόμενος ανάδοχος υποχρεούται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών  από 
την λήψη του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από 
την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του 
οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, 
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη συνέχεια ο εν λόγω ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει 
(εντός του ανωτέρω χρόνου) «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος-
Έκθεση διάγνωσης» με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, 
όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται καθώς και τα 
τυχόν εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ, και να προβεί στην υποβολή προσφοράς. Το ανωτέρω 
«Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος-Έκθεση διάγνωσης», μαζί με την 
σφραγισμένη οικονομική προσφορά του, ο ανάδοχος υποχρεούται να το υποβάλει εντός του 
ανωτέρω χρονικού ορίου στην αρμόδια Επιτροπή. Επίσης, εντός του ίδιου χρονικού ορίου, η 
εν λόγω προσφορά πρέπει να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο .xls 
απολύτως σύμφωνο ως προς  την μορφοποίηση και ως προς τις απαιτούμενες διακριτές 
στήλες με το Παράρτημα 3 της παρούσας και θα  αποστέλλεται με email στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: kathariotita@vvv.gov.gr. Σε περίπτωση υπέρβασης των ως άνω 
αναφερόμενων σαράντα οκτώ (48) ωρών που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή για την 
τεχνολογική επιθεώρηση του οχήματος και την υποβολή προσφοράς,  εφαρμόζεται ποινική 
ρήτρα διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) για έκαστη ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο 
αυτό των επτά (7) ημερών, μετά το πέρας των οποίων ο εν λόγω ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και καλείται ακολούθως ο δεύτερος κατά σειρά μειοδοσίας ανάδοχος. H είσπραξη 
της ως άνω αναφερόμενης ρήτρας θα πραγματοποιείται, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει δοθεί με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 
(0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας-
πλαίσιο, εκτός Φ.Π.Α)  ή/και από την υπό σύναψη εκτελεστική σύμβαση για την οποία δίδει 
προσφορά. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης συμφωνίας 
πλαισίου,  εφόσον το υπολοιπόμενο ποσό δεν καλύπτει το κατ’ελάχιστον απαιτούμενο ποσό 
σύμφωνα με την περ. γ της παρ. του αρ.72 του Ν. 4412/16, τότε ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει συμπληρωματική εγγυητική εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατάπτωσης 
αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

iv. Η προσφορά του αναδόχου θα συνοδεύεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών του κατασκευαστή του αντίστοιχου πλαισίου/μηχανήματος (και ειδικότερα 
θα υπάρχει επισήμανση για την συγκεκριμένη σελίδα του τιμοκαταλόγου στην οποία 
αναφέρεται ο κωδικός του ανταλλακτικού), εφόσον η ανάγκη που έχει προκύψει αφορά την 
προμήθεια ανταλλακτικού, αφετέρου από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την μη ύπαρξη  
λόγων αποκλεισμού, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και έγγραφα εκπροσώπησης στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό 
πρόσωπο.  

Συνακόλουθα, οι επίσημοι τιμοκατάλογοι των γνήσιων ανταλλακτικών θα προσκομίζονται 
από τον ανάδοχο κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη χρήσης αυτών, ήτοι σε κάθε επισκευή 
που απαιτείται χρήση ανταλλακτικού, ώστε να γίνεται χρήση της τιμής μετά την εφαρμογή της 
έκπτωσης που κατέθεσε ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά σχετικά με τα 
ανταλλακτικά. 

Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εφάμιλλα ανταλλακτικά 
πλαισίου/μηχανήματος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ή του 
αναθεωρημένου 461/2010. Αυτό μπορεί να γίνει ύστερα από πρωτοβουλία της επιτροπής 
προκειμένου να εξαντλήσει την πιθανότητα μεγιστοποίησης του οφέλους της υπηρεσίας με 
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τον εντοπισμό χαμηλότερης τιμής ή σε περίπτωση μη εντοπισμού ανταλλακτικού στους 
επίσημους τιμοκαταλόγους γνήσιων ανταλλακτικών για το αντίστοιχο πλαίσιο/μηχάνημα 

 
Για την αποδοχή ή μη της χρήσης τους θα κατατεθούν από τον ανάδοχο προς την επιτροπή 

ανά περίπτωση τα ακόλουθα: 
 
Α. Στην περίπτωση που υπάρχει γνήσιο ανταλλακτικό  
• Υπεύθυνη δήλωση ότι το εφάμιλλο ανταλλακτικό έχει αντίστοιχα επίπεδα ποιοτικών 

χαρακτηριστικών με το γνήσιο ανταλλακτικό και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επισκευή. 

• Συγκριτική παράθεση του κόστους των δυο επιλογών. 
 
Στην περίπτωση αυτή είναι στην κρίση της επιτροπής με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία 

να κρίνει ποια προσφορά θα γίνει αποδεκτή. 
 
Β. Στην περίπτωση μη εντοπισμού ανταλλακτικού στους επίσημους τιμοκαταλόγους 

γνήσιων ανταλλακτικών για το αντίστοιχο πλαίσιο/μηχάνημα 
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι το γνήσιο ανταλλακτικό πράγματι δεν εντοπίστηκε και δεν 

περιλαμβάνεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους γνήσιων ανταλλακτικών για το 
συγκεκριμένο πλαίσιο/μηχάνημα 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι το εφάμιλλο ανταλλακτικό έχει αντίστοιχα επίπεδα ποιοτικών 
χαρακτηριστικών με το γνήσιο ανταλλακτικό και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επισκευή. 

 
Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 11 παρ 

1 του Ν. 2690/99. Επιπρόσθετα δύναται να έχει συνταχθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της 
Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» του άρθρου 27 της από 
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α68/20.03.2020). 

 
Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος μας, και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη 

χώρα ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, γνήσια ή εφάμιλλα ανταλλακτικά κατά την έννοια του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010, ο ανάδοχος  μπορεί να 
προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, 
κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη για χρήση μεταχειρισμένου ή/και ιδιοκατασκευασμένου 
ανταλλακτικού, θα διενεργείται διαπραγμάτευση της αναθέτουσας αρχής με τον ανάδοχο, 
ενώ ο τελευταίος θα υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο αρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία αφενός θα αναφέρεται ότι δεν βρέθηκε 
γνήσιο/εφάμιλλο ανταλλακτικό, αφετέρου θα δίδεται κατ’ ελάχιστο ένας (1)  χρόνος 
εγγύησης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 11 
παρ 1 του Ν. 2690/99. Επιπρόσθετα δύναται να έχει συνταχθεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της 
Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» του άρθρου 27 της από 
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α68/20.03.2020). 

Σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες, ο εν λόγω ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του 
βάσει του πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών του Παραρτήματος 2 της παρούσας. Οι ώρες 
ανά εργασία όπως αυτές προσδιορίζονται στον ως άνω αναφερόμενο πίνακα είναι οι 
ανώτατες και κατ’ επέκταση, ο ανάδοχος δεν δύναται να τιμολογήσει καθ’ υπέρβαση αυτών. 
Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών είναι 
ενδεικτικές και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής, η οποία δεν μπορεί 
να προβλεφθεί ιδιαίτερα. Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα κόστους 
ενδεικτικών εργασιών, αυτές θα υπολογίζονται  ε βάση το κόστος εργατοώρας επισκευής το 
οποίο είχε προσδιορίσει ο Ανάδοχος κατά την διαγωνιστική διαδικασία στο έντυπο 
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οικονομικής του προσφοράς. Το κόστος αυτό προκύπτει ύστερα από την εφαρμογή του 
ποσοστού έκπτωσης που θα δοθεί  ε την προσφορά του υποψηφίου αναδόχου κατά την 
διαγωνιστική διαδικασία επί κόστους εργατοώρας πενήντα ευρώ (50,00€). 

 
Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των 

ως άνω εντύπων θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συνοδεύοντας το 
αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

 
v. Σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες, ο εν λόγω ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά 

του βάσει του πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών του Παραρτήματος 2 της υπ.αρ. 5/2021 
τεχνικής μελέτης. Οι ώρες ανά εργασία όπως αυτές προσδιορίζονται στον ως άνω 
αναφερόμενο πίνακα είναι οι ανώτατες και κατ’ επέκταση, ο ανάδοχος δεν δύναται να 
τιμολογήσει καθ’ υπέρβαση αυτών. Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο βασικές εργασίες 
συντήρησης και επισκευών είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους 
επισκευής, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα. Για εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών, αυτές θα υπολογίζονται  ε 
βάση το κόστος εργατοώρας επισκευής το οποίο είχε προσδιορίσει ο Ανάδοχος κατά την 
διαγωνιστική διαδικασία στο έντυπο οικονομικής του προσφοράς. Το κόστος αυτό προκύπτει 
ύστερα από την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης που προσέφερε ο οικονομικός φορέας  
κατά την διαγωνιστική διαδικασία επί κόστους εργατοώρας πενήντα ευρώ (50,00€). 

 
vi. Τέλος η προσφορά θα συνοδεύεται  από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την μη 

ύπαρξη  λόγων αποκλεισμού, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/16 όπως και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα εκπροσώπησης στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο.  

 
 

vii.  Στην δε  κατά τα ανωτέρω πρόσκληση που απευθύνει η αναθέτουσα αρχή στον  
πρώτο ανάδοχο της ομάδας για την οποία έχει προκύψει η ανάγκη, τίθεται εύλογος χρόνος 
επισκευής που δεν μπορεί να ξεπερνάει τις είκοσι (20) ημέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
λόγω της σοβαρότητας και έκτασης της ζημίας. Σε περίπτωση που από την προσφορά του 
προκύπτει υπέρβαση του ως άνω αναφερόμενου χρονικού ορίου, η προσφορά του 
απορρίπτεται και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας 
ανάδοχο. 

 
viii. Κατόπιν της έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης-Έκθεσης Διάγνωσης» 
του αναδόχου και της αποδοχής της προσφοράς του για την συγκεκριμένη εργασία, η 
Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση ανάθεσης και συντάσσεται και υπογράφεται εκτελεστική 
σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του εν λόγω αναδόχου για την συγκεκριμένη 
εργασία επισκευής ή συντήρησης.  
 
3. Στην περίπτωση που o ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συ φωνητικό της 

εκτελεστικής σύ βασης  έσα στην τεθείσα προθεσ ία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Συ φωνίας-Πλαίσιο και η 
διαδικασία ανάθεσης  αταιώνεται, σύ φωνα  ε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-
πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της 
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συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της 
συμφωνίας πλαίσιο, ή της ομάδας της συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. 
 

 O  υπό στοιχείο (2.1) συμβαλλόμενος της παρούσας, προ της υπογραφής του  
Συμφωνητικού,  προσκό ισε την υπ’αρ. 764 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και 
πιστής εφαρμογής όλων των όρων της σύ βασης του ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας της ομάδας 8, 
χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι ποσού  505,00€.  

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-
πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος είναι από την έναρξη της σύμβασης και μέχρι 31-12-2028 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως αυτό θα ισχύει κατά τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης.  
Εφόσον μια εκτελεστική σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ίδιο άρθρο περί εγγύησης καλής εκτέλεσης, όπως αυτό θα ισχύει κατά τη σύναψη της 
εκτελεστικής σύμβασης, τότε δεν απαιτείται κατάθεση αυτής.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν τα υλικά  είναι διαιρετά και η 
παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται  τμηματικά, κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε 
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης/ή η  
σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα δυο (2) μηνών. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η συ φωνία-πλαίσιο  πορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης συ φωνίας - πλαίσιο,  όνο σύ φωνα  ε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρ οδίου 
οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η αναθέτουσα αρχή  πορεί,  ε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κεί ενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο, για κάθε τμήμα, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 

α) η συ φωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συ φωνίας-
πλαίσιο, 
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β) Ο ανάδοχος κάποιου τμήματος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συ φωνίας-πλαίσιο, 
τελούσε σε  ια α πό τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
συ φωνίας-πλαίσιο, 

γ) η συ φωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που  υπέχει από τις  Συνθήκες  και την Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η οποία  έχει 
αναγνωριστεί  ε  απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνά ει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο Τμήμα 
Κίνησης Οχημάτων, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε 
βάρος. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο 
επισκευασμένο όχημα. 
Τα ελαστικά της ομάδας 10 θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία και θα τοποθετούνται 
εντός 48 ωρών από την παράδοσή τους.  
Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε 
φορά ανάγκες, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, η οποία και υποχρεούται 
στην ποσοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα 
αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική εξέταση αυτών για την διαπίστωση της 
συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια  επιτροπή 
παραλαβής αφορά : 
α) την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και 
συντήρησης των οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής 
οχήματος» εκδιδόμενο από το συνεργείο συντήρησης οχημάτων του Δήμου) σε ιδιωτικό 
συνεργείο, 
β) την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την 
παραλαβή του οχήματος σε πλήρη λειτουργία 
γ) την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση 
χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνάει τις είκοσι (20) ημέρες, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά λόγω της σοβαρότητας και έκτασης της ζημίας. 
Κατά την παράδοση και παραλαβή ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
ενυπόγραφο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της 
μελέτης ή οτι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εντός ορισθείσας 
προθεσμίας. 

Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία 
προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει 
τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το 
ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον 
λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών κατά τον προσφορότερο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου 
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ΑΡΘΡΟ 11o: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΜΒΑΤΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν 
οφείλεται σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο 
ανάδοχος, χωρίς αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα 
που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον 
διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις 
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 
δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται 
στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος  είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή 
παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο 
Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το 
εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον 
πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. 

ΑΡΘΡΟ 12o: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές 
ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
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και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.  
Συγκεκριμένα, για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης, 
ορίζεται ποινική ρήτρα (100 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση 
Δημάρχου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να 
ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης.  
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να παρακρατεί παρανόμως όχημα του Δήμου στις εγκαταστάσεις 
του, αρνούμενος την παράδοσή του, με οποιαδήποτε αιτιολογία. Σε περίπτωση αυθαίρετης 
παρακράτησης της κινητής περιουσίας του Δήμου, θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα του 
επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται: 

α) Να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
β) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και 
τις συναφείς εν γένει διοικητικές διατάξεις σχετικές  ε τις εργασίες που αναλαμβάνει, 
ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

γ) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται  όνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση 
των εργασιών σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται 
από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με 
την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, 
μετά την έκδοση του αντιστοίχου δελτίου παροχής (όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών) ή 
τιμολογίου (όταν πρόκειται για προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών) και την 
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ  και την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Στις τιμές εργασιών και στα ανταλλακτικά του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό 
έκπτωσης που έχει προσφέρει ο πάροχος με την προσφορά του.  
 
2. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. 
Ο Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχο ένως προκύψουν σχετικά  ε την ερ ηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρ ογή των Εκτελεστικών Συ βάσεων ή εξ αφορ ής τους, η Αναθέτουσα 
Αρχή και οι ανάδοχοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύ φωνα  ε 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Οι ανάδοχοι μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.7. (Κήρυξη οικονομικού φορέα 
εκπτώτου -Κυρώσεις), 5.3. (Παράδοση – Παραλαβή –Περαίωση εργασιών),5.5. 
(Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση συμβατικών υλικών), 
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και 
έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.8. της Διακήρυξης.  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, 
και/ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 5.8. της Διακήρυξης.  
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2019/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ ν.4624/20219(Α 
137)  

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες 
αρχές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ 
τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο 
και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και 
μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την 
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων 
στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) 
στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων 
ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς 
σκοπούς. 
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Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, 
περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες 
από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό 
από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του 
άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 
φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα 
και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email dtsakalis@vvv.gov.gr  /τηλ. 21320-20112). 
 
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. 
Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό 
τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία,  
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με 
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για 
άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το 
δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα,  
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και 
επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που 
διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.  

mailto:dtsakalis@vvv.gov.gr
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ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  
 
ΆΡΘΡΟ 17Ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Ρητά συμφωνείται, μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι τα αναγραφόμενα στην  υπ΄ αριθμ.  
5/2021     μελέτη της αρμόδιας Διεύθυνσης   ποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
δημόσιας  σύμβασης και  δεσμεύουν  ως προς τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από  αυτή  και τα δύο μέρη.   Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων 
της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 
   

OI   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 
 

                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
 
 
 
 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης 
της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  
Ειδικότερα ότι: 
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη 
γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της 
συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης 
των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο 
του ανταγωνισμού. 
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και 
μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή 
υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε 
υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και 
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε 
έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα 
χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα 
προαναφερόμενα πρόσωπα. 
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι 
οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων 
προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί 
και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά 
(πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε 
προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία 
σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης 
και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την 
αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν 
έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού 
αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-
μας,  
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση 
μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των 
υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
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συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, 
ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού 
των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης 
συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  
 
Α) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύει στην Θέση Τζήμα Προφαρτα Κορωπί Αττικής  Τ.Κ. 
19400  τηλ. 210  6628310, email: info@frena-aggelis.gr  με Α.Φ.Μ.998712990  που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αγγελή Χρήστο  με Α.Δ.Τ.ΑΝ 126572,  
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