
 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ       2022 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                      

     Κ.Α.: 20.6495.0001 
               
     
     Αρ.Μελ.: 22/2022 
 
     CPV:  71631200 - 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                         

                                                                                                                       2.721,77  ΕΥΡΩ 

                                                                                       24% ΦΠΑ:                      653,23   ΕΥΡΩ 

                                                               ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                   3.375,00 ΕΥΡΩ



 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ 
 
 

Κ.Α.: 20.6495.0001 
 

Αρ.Μελ.:22/2022 
 

ΠΡΟΥΠ.:  3.375 ευρώ 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η μελέτη αφορά την ανάθεση των εργασιών τεχνικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένων και των κατά 

νόμο τελών-παραβόλων-προσαυξήσεων του Δημοσίου από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου (CPV: 71631200-2), με έκδοση των απαραιτήτων δελτίων καταλληλότητας οχημάτων (δελτίο 

Τεχνικού Ελέγχου, κάρτα καυσαερίων, κτλ) σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο Κ.Ο.Κ. και τη 

νομοθεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών .  

Συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες τεχνικού ελέγχου και την έκδοση των αντίστοιχων δελτίων 

καταλληλότητας για όλα τα οχήματα που από τον νόμο υπόκεινται σε αυτόν και λήγουν, τον έλεγχο 

και την έκδοση των καρτών καυσαερίων του δεύτερου εξαμήνου για τα οχήματα >3,5 τ,  για το έτος 

2022. Συγκεκριμένα το 2022 θα πρέπει να γίνει τεχνικός έλεγχος όλων των οχηματων του δήμου εκτός 

των δικύκλων των οποίων το πιστοποιητικό λήγει το 2023. 

Η σύμβαση θα ισχύει για 12 μήνες από την υπογραφή της. 

 Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό 3.375 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,. 

Αναλυτικότερα το ποσό 3.375 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6495.0001 

του προυπολογισμού του 2022. Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην ανάθεση της παροχής 

υπηρεσιών «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ» ως απολύτως απαραίτητη για την κυκλοφορία των Δημοτικών 

Οχημάτων.  

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.49372/3352/2017-ΦΕΚ 2726/Β/4-8-2017 θεσπίστηκε 

περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/εκ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

και ορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτήσεις για το θεσμό του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 

οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο.  

 

Η εργασία θα εκτελεστεί, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,  



2. του Ν4782/2021 

3. με το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

 

Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και 

για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.  

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.  

Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν των €37.400,00, 

κατ’εφαρμογή του Ν4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ανάθεση της εργασίας θα 

πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

     Δάφνη    15/3/2022                                                                          

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                    Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
         Τ.Υ.Δ.Δ.Υ                             &   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                                                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                     

    ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                 ΒΟΓΚΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΓΕΩΠΟΝΟΣ  



 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ 
 
 

Κ.Α.: 20.6495.0001 
 

Αρ.Μελ.:22/2022 
 

ΠΡΟΥΠ.:  3.375 ευρώ 
  
  
  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
 
Η μελέτη αφορά την εκτέλεση των εργασιών τεχνικού ελέγχου συμπεριλαμβανομένων και των κατά 

νόμο τελών-παραβόλων-προσαυξήσεων του Δημοσίου από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικού 

Ελέγχου (CPV: 71631200-2), με έκδοση των απαραιτήτων δελτίων καταλληλότητας οχημάτων (δελτίο 

Τεχνικού Ελέγχου, κάρτα καυσαερίων, κτλ) σύμφωνα με το ισχύων νομικό πλαίσιο (Κ.Ο.Κ. και 

νομοθεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών) και αφορά συγκεκριμένα τις εργασίες ανά 

κατηγορία οχήματος:  

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΥΚΛΩΝ  
 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   
Ελέγχονται:   

• Τα στοιχεία του οχήματος (Πινακίδες κυκλοφορίας, Αρ. Πλαισίου, Αρ. Κινητήρα σύμφωνα με 
την Αδ. κυκλοφορίας) 

• Το όχημα εξωτερικά (Οπτικώς)  

• Η πίεση των ελαστικών  

• Τα καυσαέρια   
  
1.β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ   
Ελέγχονται:  

• Μέγιστη αναπτυσσόμενη ταχύτητα (Δίκυκλα κάτω των 50cc)  

• Η απόδοση των φρένων 

• Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους - Γενική Λειτουργία   
  
1.γ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ   
Ελέγχονται η κατάσταση:  

• του συστήματος διεύθυνσης  

•  του πλαισίου- των εξαρτημάτων- του εξοπλισμού  

• των αξόνων- τροχών-ελαστικών- ανάρτησης 

• του συστήματος μετάδοσης κίνησης 

•  των δίσκων- ταμπούρων   

• των εύκαμπτων σωληνώσεων του συστήματος πέδησης 

• της εξάτμισης 

• πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του θορύβου   
 
   
 
 



 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΧ  
 2.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   
Ελέγχονται:  

• τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με 
την αδ. κυκλοφορίας)   

• το όχημα εσωτερικά- εξωτερικά (οπτικώς)  

• ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)  

• η πίεση των ελαστικών- η ύπαρξη ρεζέρβας   

•  τα καυσαέρια   
  
 
2.β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ   
Ελέγχονται:  

• η σύγκλιση- απόκλιση των τροχών   

• η απόδοση της ανάρτησης  

• η απόδοση των φρένων 

• τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους- γενική λειτουργία 
 
  2.γ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ   
Ελέγχονται:  

• σύστημα διεύθυνσης   

• σύστημα μετάδοσης κίνησης  

• άξονες – τροχοί- ελαστικά - ανάρτηση  

•  δίσκοι   

• οι εύκαμπτες - άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης 

• το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)   

• η εξάτμιση   
 
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΕΩΝ 
 3.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   
Ελέγχονται: 

• τα καυσαέρια του οχήματος   

•  ο αριθμός πλαισίου   

• ο αριθμός μηχανής  

•  το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)  

• τα ελαστικά  
 
 3.β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ   
Ελέγχονται:  

• η σύγκλιση – απόκλιση (ευθυγράμμιση) 

• τα φρένα και   

• τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.   
 
3.γ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ   
Ελέγχονται:   

• το σύστημα διεύθυνσης,   

• το σύστημα μετάδοσης κίνησης,  

• οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων,   

• οι οξειδώσεις του αμαξώματος,  
 
 



 
 
Το  ΚΤΕΟ θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:  
 

1  
 

Ν. 2963/2001 ΦΕΚ 268/Α/23-11-01 

2 Νόμος 3446 (άρθρο 18:Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων) ΦΕΚ Α49/10-3-2006 

3 Νόμος 3534 (άρθρο 16:Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων 
και ιδωτικών ΚΤΕΟ) 

ΦΕΚ Α40/23-2-2007 

4 Νόμος 3710 (άρθρο 11: Ιδιωτικά ΚΤΕΟ) ΦΕΚ Α216/23-10-2008 

5 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ 

ΦΕΚ 895Β/6-6-2007 ΥΑ 30861/3651 

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30861/3651/2007 
υπουργικής απόφασης "Όροι και προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)"   

ΦΕΚ Β1511/31-7-2008  ΥΑ 43221/6038 

7 Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση άδειας 
ίδρυσης ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων    

ΦΕΚ 719/Β/13-6-02 ΥΑ 30510/3941 

8 ΚΥΑ περί αντιτίμου για διενέργεια περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

ΦΕΚ 1323/Β/10-10-02 YA 57216/7383 
 

9 Προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης ΦΕΚ 1350/Β/18-10-02 ΥΑ 58413/7516 

10 Προδιαγραφές αυτομάτων γραμμών ελέγχου ΦΕΚ 940/Β/23-7-02 ΥΑ 42485/5569 

11 Πιστοποίηση προσωπικού ΙΚΤΕΟ ΦΕΚ 996/Β/1-8-02 ΥΑ 42558/5591 

12 «Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού 
ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ». Από 
την ισχύ της παρούσας καταργείται η 
51835/6654/2002 

ΦΕΚ 1824/Β/8-12-03 ΥΑ 71703/8028  
 

13 Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων 
42558/5591/2002 «πιστοποίηση προσωπικού 
ιδιωτικών ΚΤΕΟ » και Φ2/75443/3519/99 
«καθορισμός προσόντων που συμμετέχουν στο έργο 
του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων» 

ΦΕΚ 175/Β/30-1-04 ΥΑ 5055/562 

14 Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων 
44800/123/85 «Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση 
διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων», όπως ισχύει και 71703/8028/03 « 
Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού 
ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» 

ΦΕΚ 435/ Β / 3-03-2004 ΥΑ οικ.12078/1343   
 

15 Τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων 
44800/123/85 «Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση 
διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων», όπως ισχύει και 71703/8028/03 « 
Τρόπος , διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού 
ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» , όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 12078/1343/2004  

ΦΕΚ 676/Β/10-05-2004 Υ.Α. οικ.27044/2913  
 

16 Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 71703/8028/2003) 
Υπουργικής Απόφασης « Τρόπος , διαδικασία και 
πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων 
από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.»   

ΦΕΚ 219/18-2-2005 Υ.Α. 8603/847  
 

17 Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 71703/8028/2003 ΥΑ 
«Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού 
ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» 

ΦΕΚ 1780/16-12-2005 Υ.Α. 72009/7816  
 



18 Τροποποίηση των Υ.Α. 44800/123/1985 «Τρόπος, 
διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του 
Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» και 
71703/8028/03 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση 
του Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων από τα Ιδιωτικά 
ΚΤΕΟ» 

ΦΕΚ Β1099/21-7-2010 Υ.Α. 33586/4277/10   
 

19 Καθορισμός ειδών τεχνικού ελέγχου που διενεργούν 
τα ΙΚΤΕΟ 

ΦΕΚ 800/3-7-2006 Υ.Α. 34984/3976  
 

20 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας στα 
ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών 
οχημάτων   

ΦΕΚ 813/4-7-2006 ΥΑ 35364/4046 

21 Μέτρα για την προστασία της αντικειμενικότητας και 
της υψηλής ποιότητας του τεχνικού ελέγχου που 
διενεργείται από φορείς ιδιωτικής φύσης που ασκούν 
συγχρόνως και δραστηριότητες επισκευής οχημάτων   

ΦΕΚ 1502/12-10-2006 ΥΑ 55295/6392 

22 22 Ισχύουσα νομοθεσία για τα Ιδιωτικά Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

ΦΕΚ Β 1975/10-09-2009 

23 Παράβολα για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΙΚΤΕΟ ΦΕΚ Β 2108/29-09-2009 ΦΕΚ Β 2467/17-12-2009 

 
 
Η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.375 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και αφορά τα κάτωθι οχήματα:  
  
  

α/α Εργοστάσιο Κατασκευής 
Ισχύς 

Κινητήρα 
(HP) 

Αρ. Κυκλοφορίας 

ΟΧΗΜΑΤΑ > 3,5 τόνους 

Α  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ   

1 MERCEDES BENZ 72 KHH 4370 

2 MERCEDES 66 KHY 8603 

3 MERCEDES 66 KHY 8604 

4 MERCEDES BENZ 72 KHH 4369 

5 MERCEDES 88 ΚΗΥ 8641 

6 DAIMLER CHRYSLER 38 ΚΗΙ 3481 

7 MERCEDES 66 ΚΗΗ 1263/ΚΗΟ2791 

8 MERCEDES 66 ΚΗΟ 2792 

9 DAIMLER CHRYSLER 72 ΚΗΙ 6129 

10 DAIMLER CHRYSLER 38 ΚΗΙ 6679 

11 DAIMLER CHRYSLER 38 ΚΗΙ 6680 

12 ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕΒΕ 96 KHH 4371 

13 Α.KAOUSIS.SA 46 ΚΗΗ 8376 

14 Α.KAOUSIS.SA 46 ΚΗΗ 8377 

15 Α.KAOUSIS.SA 46 ΚΗΗ 8378 

16 Α.KAOUSIS.SA 46 ΚΗΗ 9128 

17 Α.KAOUSIS.SA 46 ΚΗΗ 9129 

18 Α.KAOUSIS.SA 46 ΚΗΗ 9130 

Β. ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΥΔΡΟΦΟΡΑ  
19 MERCEDES 36 KHO 3205 

20 IVECO 35 ΚΗΥ 8282 



21 MERCEDES 36 KHO 3401 

 
Γ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ   
22 IRIZAR 40 KHI 2671 

23 IRIZAR 43 ΚΗΙ 2695 

24 DAIMLER CHRYSLER 19 ΚΗΙ 6674 

Δ. ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ   

25 
DAIMLER CHRYSLER 

SPRIDER 15 KHI 9758 

ΟΧΗΜΑΤΑ < 3,5 τόνους 

Δ. ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

26 NISSAN MOTOR  16 ΚΗΙ 6630 

27 FIAT  9 ΚΗΙ 1707 

28 PIAGIO PORTER 9 ΚΗΙ 9946 

29 FIAT 10 ΚΗΥ 8788 

30 FIAT 15 ΚΗΗ 8379 

31 PEUGEOT 15 ΚΗΗ 8849 

ΣΤ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ   
32 HYUNDAI MOTOR C 11 KHI 5869 

33 OPEL 10 KHI 9912 

34 HYUNDAI 11 ΚΗΙ 2694 

Ζ. ΔΙΚΥΚΛΑ   
35 HONDA 2 ΟΧΟ 557 

36 HONDA 2 ΙΗΗ 467 

37 HONDA 2 ΧΖΜ 759 

38 HONDA 2 ΧΖΜ 760 

 

Το τρίκυκλο, γουρούνα και τα μηχανήματα έργου δεν υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. 

Για τα οχήματα >3,5τ : 

• Η Ισχύς του πιστοποιητικού που εκδίδεται μετά από έλεγχο ΚΤΕΟ είναι για 1 Χρόνο και συνεπώς 

απαιτείται τεχνικός έλεγχος κάθε χρόνο από ΚΤΕΟ.  

• Ο αρχικός εμπρόθεσμος  τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ συμπεριλαμβάνει και το κόστος της αρχικής 

κάρτας καυσαερίων, η ισχύς της οποίας είναι για 6 μήνες 

• μετά από 6μήνες από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ οφείλεται να γίνεται έλεγχος καυσαερίων 

και να εκδίδεται κάρτα καυσαερίων, ισχύς 6 μηνών 

Για τα οχήματα <3,5τ : 

• Η Ισχύς του πιστοποιητικού που εκδίδεται μετά από έλεγχο ΚΤΕΟ είναι για 2 Χρόνια και συνεπώς 

απαιτείται τεχνικός έλεγχος κάθε δύο χρόνια από ΚΤΕΟ.  

• Ο αρχικός εμπρόθεσμος  τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ συμπεριλαμβάνει και το κόστος της αρχικής 

κάρτας καυσαερίων, η ισχύς της οποίας είναι για 1 χρόνο (12μήνες). 



• μετά από 12μήνες από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ οφείλεται να γίνεται έλεγχος καυσαερίων 

και να εκδίδεται κάρτα καυσαερίων, ισχύς 12 μηνών 

• για τα δίκυκλα  δεν εκδίδεται κάρτα καυσαερίων, απαιτείται όμως να υπόκεινται σε τεχνικό 

έλεγχο ΚΤΕΟ και εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, ισχύς 2 χρόνων (24μηνών). 

 

 
Οι Δαπάνες ΚΤΕΟ με επιπρόσθετο τέλος εκπροθέσμου ή επανελέγχου αφορούν επανάληψη 

υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου σε οχήματα που από τον νόμο υπόκεινται σε αυτόν και για τεχνικούς 

λόγους δεν ήταν εφικτό να ελεγχθούν εμπρόθεσμα, ή δεν πέρασαν επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο και 

πρέπει να επαναλεγχθούν. Ο εκπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος αφορά οχήματα που δεν πρόλαβαν να 

επισκευαστούν ώστε να πληρούν τις προυποθέσεις και ο επανέλεγχος αφορά οχήματα που δεν 

πέρασαν επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο λόγω ελλείψεων ή βλαβών. Τα περισσότερα οχήματα του 

στόλου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού λόγω παλαιότητας και εντατικής λειτουργίας παρουσιάζουν 

μηχανολογικά και άλλα προβλήματα που χρίζουν συχνών επισκευών. Επίσης τυχαίνουν ανάγκες 

απρόβλεπτων επισκευών λόγω τρακαρισμάτων ή φθορών από εξωγενείς παράγοντες. 

Οι δαπάνες των προστίμων εκπροθέσμου και επανελέγχου είναι καθορισμένες από την ισχύουσα 
νομοθεσία και η τελική τους τιμή διαμορφώνεται βάσει της τιμής του πρώτου τεχνικού ελέγχου του 
οχήματος, ή της αρχικής τιμής ΚΤΕΟ του οχήματος 
Επειδή δεν μπορεί να προβλεφθούν τα πρόστιμά δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει εκτίμηση των 

ποσοτήτων. ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ παρα μόνο όσο χρειαστεί. 

 
Επίσης, στην παρούσα συμπεριλαμβάνεται και κάθε όχημα που ενδέχεται να προκύψει κατόπιν 

μεταβίβασης του στον Δήμο λόγω αγοράς, δωρεάς, άρσης προσωρινής. ακινησίας και λοιπών 

πράξεων μεταβίβασης είτε για χρήση, είτε για κυριότητα. 

 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.  

Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν των €37.400,00, 
κατ’εφαρμογή του Ν4412/2016, όπως έχει τροποποιηθει και ισχύει, η ανάθεση της εργασίας θα 
πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

     Δάφνη    15/3/2022                                                                          

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                    Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
         Τ.Υ.Δ.Δ.Υ                             &   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                                                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                     

    ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                 ΒΟΓΚΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
                                      



 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ 
 
 

Κ.Α.: 20.6495.0001 
 

Αρ.Μελ.:22/2022 
 

ΠΡΟΥΠ.:  3.375 ευρώ 
  
  
  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

        Α. ΟΧΗΜΑΤΑ > 3,5 τόνους 
 Α Β Γ Δ 

α/α Αρ. Κυκλοφορίας Ισχύς Κινητήρα (HP) 

ΚΤΕΟ ΚΑΡΤΕΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ 2ΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 

(ΟΧΗΜΑ >3,5τ) 

Α  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ  
  

1 KHH 4370 72 
75 10 

2 KHY 8603 66 
75 10 

3 KHY 8604 66 
75 10 

4 KHH 4369 72 
75 10 

5 ΚΗΥ 8641 88 
75 10 

6 ΚΗΙ 3481 38 
75 10 

7 ΚΗΗ 1263/ΚΗΟ2791 66 
75 10 

8 ΚΗΟ 2792 66 
75 10 

9 ΚΗΙ 6129 72 
75 10 

10 ΚΗΙ 6679 38 
75 10 

11 ΚΗΙ 6680 38 
75 10 

12 KHH 4371 96 
75 10 

13 ΚΗΗ 8376 46 
75 10 

14 ΚΗΗ 8377 46 
75 10 

15 ΚΗΗ 8378 46 
75 10 



16 ΚΗΗ 9128 46 
75 10 

17 ΚΗΗ 9129 46 
75 10 

18 ΚΗΗ 9130 46 
75 10 

 
Β. ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

  

19 KHO 3205 36 
75 10 

20 ΚΗΥ 8282 35 
75 10 

21 KHO 3401 36 
75 10 

Γ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
  

 
 

22 KHI 2671 40 
75 10 

23 ΚΗΙ 2695 43 
75 10 

24 ΚΗΙ 6674 19 
75 10 

Δ. ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
  

 
 

25 KHI 9758 15 
75 10 

   

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ>3,5τόνων 
1875 250 

(Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ>3,5τόνων 
2.125 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 
 
 
Β.  ΟΧΗΜΑΤΑ < 3,5 τόνους  

Δ. ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

α/α Αρ. Κυκλοφορίας Ισχύς Κινητήρα (HP) 
ΚΤΕΟ 

26 ΚΗΙ 6630 16 50 

27 ΚΗΙ 1707 9 50 

28 ΚΗΙ 9946 9 50 

29 ΚΗΥ 8788 10 50 

30 ΚΗΗ 8379 15 50 



31 ΚΗΗ 8849 15 50 

Ε. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
 

 

32 KHI 5869 11 50 

33 KHI 9912 10 50 

34 ΚΗΙ 2694 11 50 

(Β ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ <3,5τόνων 450 

 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 
(Α+Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Α). ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ >3,5 τόνων 
 

2.125 

(Β). ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ < 3,5 τόνων 

 
450 

(Γ). ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Ή ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 800 

(Α+Β+Γ ). ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ 
 

3.375 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 

• Η στήλη (Δ) αφορά το κόστος μεμονωμένης (2ης) κάρτας καυσαερίων για τις  περιπτώσεις 

φορτηγών >3,5τ όπου απαιτείται έλεγχος μετά από 6μήνες από τον αρχικό. Στην (Γ) στήλη, ο 

αρχικός εμπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος συμπεριλαμβάνει και το κόστος της αρχικής κάρτας 

καυσαερίων. 

• Για τις  περιπτώσεις φορτηγών <3,5τ ο εμπρόθεσμος τεχνικός έλεγχος συμπεριλαμβάνει και το 

κόστος της κάρτας καυσαερίων, η οποία ισχύει για ένα έτος. 

• Επειδή δεν μπορεί να προβλεφθούν τα πρόστιμα (τέλος εκπροθέσμου ή επανελέγχου) δεν 

υπάρχει δυνατότητα να γίνει εκτίμηση των ποσοτήτων. ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ από 

τις Δαπάνες ΚΤΕΟ με επιπρόσθετο τέλος εκπροθέσμου ή επανελέγχου, παρα μόνο όσο χρειαστεί. 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

     Δάφνη    15/3/2022                                                                         
     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                    Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
         Τ.Υ.Δ.Δ.Υ                             &   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                                                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                     

    ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                 ΒΟΓΚΛΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΓΕΩΠΟΝΟΣ  



ΠΡΟΣ :ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

 
Κ.Α.: 20.6495.0001 

 
Αρ.Μελ.:22/2022 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ>> 
 
 
        Α. ΟΧΗΜΑΤΑ > 3,5 τόνους 

 Α Β Γ Δ 

α/α Αρ. Κυκλοφορίας Ισχύς Κινητήρα (HP) 

ΚΤΕΟ ΚΑΡΤΕΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ 2ΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 

(ΟΧΗΜΑ >3,5τ) 

Α  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ  
  

1 KHH 4370 72 
  

2 KHY 8603 66 
  

3 KHY 8604 66 
  

4 KHH 4369 72 
  

5 ΚΗΥ 8641 88 
  

6 ΚΗΙ 3481 38 
  

7 ΚΗΗ 1263/ΚΗΟ2791 66 
  

8 ΚΗΟ 2792 66 
  

9 ΚΗΙ 6129 72 
  

10 ΚΗΙ 6679 38 
  

11 ΚΗΙ 6680 38 
  

12 KHH 4371 96 
  

13 ΚΗΗ 8376 46 
  

14 ΚΗΗ 8377 46 
  

15 ΚΗΗ 8378 46 
  

16 ΚΗΗ 9128 46 
  

17 ΚΗΗ 9129 46 
  



18 ΚΗΗ 9130 46 
  

 
Β. ΑΝΟΙΚΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΥΔΡΟΦΟΡΑ 

  

19 KHO 3205 36 
  

20 ΚΗΥ 8282 35 
  

21 KHO 3401 36 
  

Γ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
  

 
 

22 KHI 2671 40 
  

23 ΚΗΙ 2695 43 
  

24 ΚΗΙ 6674 19 
  

Δ. ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
  

 
 

25 KHI 9758 15 
  

   

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ>3,5τόνων 
  

(Α.) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ>3,5τόνων 

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 
 
 
Β.  ΟΧΗΜΑΤΑ < 3,5 τόνους  

Δ. ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

α/α Αρ. Κυκλοφορίας Ισχύς Κινητήρα (HP) 
ΚΤΕΟ 

26 ΚΗΙ 6630 16  

27 ΚΗΙ 1707 9  

28 ΚΗΙ 9946 9  

29 ΚΗΥ 8788 10  

30 ΚΗΗ 8379 15  

31 ΚΗΗ 8849 15  

 

Ε. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
 

 



32 KHI 5869 11  

33 KHI 9912 10  

34 ΚΗΙ 2694 11  

(Β ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ <3,5τόνων  

 
 
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 
(Α+Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
(Α). ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ >3,5 τόνων 
 

 

(Β). ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ < 3,5 τόνων 

 
 

(Γ). ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΛΟΣ  ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Ή ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 800 

(Α+Β+Γ ). ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ 
 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις κρατήσεις και 24% ΦΠΑ. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ+ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 
 



 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΕΟ 
 
 

Κ.Α.: 20.6495.0001 
 

Αρ.Μελ.:22/2022 
 

ΠΡΟΥΠ.:  3.375 ευρώ 
  
  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής  
 Η ανάθεση της  παροχής υπηρεσιών «Δαπάνες ΚΤΕΟ»   
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Oι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στη δ/νση 
αλληλογραφίας του Δήμου ή να κατατεθούν σε φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου.   

 
 Άρθρο 2ο Προϋπολογισμός  
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό 3.375€  συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24%. 
Αναλυτικότερα το ποσό 3375 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6495.0001 
του προϋπολογισμού του 2022 .   
 
Άρθρο 3ο:  Ισχύουσες διατάξεις 
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016, του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 
Α/114/08.06.2006) “Κώδικας   Δήμων και Κοινοτήτων”, του Ν3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης », τον Ν4555/2018,    τις διατάξεις της παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/08  και τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).   

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.49372/3352/2017-ΦΕΚ 2726/Β/4-8-2017 θεσπίστηκε 

περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

και ορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτήσεις για το θεσμό του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των 

οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο.  

 
 
  Άρθρο 4ο :     Συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:  
 

• Τεχνική Έκθεση  

• Τεχνική Περιγραφή 

• Προϋπολογισμός 

• Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  
 
Άρθρο 5ο:  Δικαίωμα συμμετοχής  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονο και πιστοποιημένο ΚΤΕΟ των οχημάτων που 
περιγράφονται στην μελέτη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία, που αναλύονται στην τεχνική περιγραφή. 
 

 
 



 Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
Α.   Σε υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει οι συμμετέχοντες να δηλώσουν   ότι :   

• Θα προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  ή υπ. 
Δήλωση αντί του ποινικού μητρώου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως 
τροποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’ της 0104-2019), από 
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για 
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι 
:Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

• Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  
και θα προσκομίσουν για την απόδειξη αυτού πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή και από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης ήταν ενήμεροι.  

  
ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες 
πολίτες  Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις 
Α.Ε.  
  
ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:      Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .  
  
Σημειώνεται ειδικά ότι:      Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω  
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  
  
   ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:    (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα 
οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου.   (2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι 
ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
  
   ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
    Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.  
  
  
 Β . Θα πρέπει να υποβληθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως:  
  
1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ):  
  
α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 
ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο 
ΦΕΚ. β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 



προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 
νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  
  
2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Προσωπικής Εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):  
  
α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 
όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. β) 
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.  
  
3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  
  
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. β) Σε περίπτωση που το 
οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
  
4. Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
καθώς και τις μεταβολές του.  
  
5. Οι Ενώσεις και 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.  
 
 
Γ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 1. Άδεια  Ίδρυσης και Λειτουργίας του ΚΤΕΟ καθώς και άδεια για Βαρέα Οχήματα. 
 2. Διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης κατά τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 3.Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής που να δηλώνουν ότι:   

- ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις 
βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

 - έλαβαν γνώση όλων των όρων της μελέτης και ότι τους αποδέχονται αυτούς πλήρως χωρίς καμία 
επιφύλαξη.  - η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από την τεχνική περιγραφή.   

 
Μετά από πρόσκληση και πριν την έκδοση της απόφασης Ανάθεσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει για 
έλεγχο εντός 10 ημερών, σύμφωνα με τον Ν4412/2016, όλα τα δικαιολογητικά και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται στις πιο πάνω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.  Σε 
αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τότε η διαδικασία 
ματαιώνεται (άρθρο 103 του Ν4412/2016).  
 

 



 Άρθρο 6ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας   
Ο χώρος παροχής της εργασίας θα είναι στο ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου. Η ισχύς της σύμβασης 
θα είναι για 14 μήνες από την υπογραφή της. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σχετική μελέτη.  
 
  Άρθρο 7ο: Περιγραφή Εργασίας   
Οι εργασίες αφορούν τον Τεχνικό Έλεγχο των δημοτικών οχημάτων καθώς και την έκδοση κάρτας 
καυσαερίων. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 
συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.  
 
 
Άρθρο 8ο:    Συμφωνητικό 
 Μετά την απόφαση για την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, και τον έλεγχο των δικαιολογητικών   
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σύμβασης. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την 
ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ματαιώνεται (παρ. 
2, άρθρο 106 του Ν4412/2016).  
 
 
Άρθρο 9ο  : Ματαίωση διαδικασίας (άρθρο 106 του Ν4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί από το 
άρθρο 46 του Ν4782 και ισχύει). 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του 

αρμοδίου   οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παρ. 3, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώςκαι η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 
αρχή ή τον φορέα για τονοποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, η 
αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω 
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 



5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 
σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, 
περί ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 
  

Άρθρο 10ο:  Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές - Εξουσιοδοτική διάταξη 

(Άρθρο 88 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του Ν4782/2021 και ισχύει). 

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, 
οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί 
στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει 
εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2. Οι εξηγήσεις της παρ. 1  μπορεί να αφορούν ιδίως: 
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, 
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 

την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή τηνεκτέλεση του έργου, 
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρμόζονται 

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89, 
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου131, περί υπεργολαβίας, 
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης  στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου89, περί δικαιολογητικών σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. 
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. 

Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη 
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 2. 
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18. 

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για 
αυτόν τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε 
θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν 
λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με τηνεσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 
Αν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

  
 
 
Άρθρο 11  Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία 

κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 119. 

(Άρθρο 127 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν4782/2021 και ισχύει). 
 
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί 

απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή  

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 



18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση 

άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης.  

  
Άρθρο 12 Τροποποίηση  

 Η  σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 132 του Ν4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι 

κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους 

υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.  

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 203 παρ. 1,δ2 του Ν4555/2018, ο Διατάκτης αποφασίζει αιτιολογημένα 

τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως 

εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο 

αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο 

τρόπο οι καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό 

αντικείμενο και υπογράφεται συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο. Ο 

εγκεκριμένος, υπό τους όρους του άρθρου 186 του Ν4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

Συγκριτικός Πίνακας κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, να υπογράψει 

συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση και να εκτελέσει τις συμπληρωματικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει, η 

Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να διαλύσει αζημίως τη σύμβαση εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση της 

κρίνει ότι η αρχική σύμβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των εργασιών της 

συμπληρωματικής/ τροποποιητικής σύμβασης.  

 
 
Άρθρο 13ο:   Προθεσμία παράδοσης - ποινικές ρήτρες  
  
    Η επιβολή ποινικών ρητρών ισχύει όπως ορίζεται στο άρθρο 218 του Ν4412/2016 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 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/ ενδιάμεσων 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 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 
των ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.  
  
  
Άρθρο 14ο: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών  

(Άρθρο 219 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν4782/2021 και ισχύει). 
 



Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών  

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν4412/2016,περί οργάνων διενέργειας 

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. 
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα, στο πρώτο εδάφιο, για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με 

εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του άρθρου 221 του Ν4412/2016, 

περί απευθείας ανάθεσης, δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με 
βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή 
της υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρμογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται 
η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

     β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στο άρθρο 220 του άρθρου 221 του Ν4412/2016, περί απόρριψης παραδοτέου και 

αντικατάστασης. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παρ. 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής της παρ. 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

     Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
 
Άρθρο 15ο:  Απόρριψη Παραδοτέου-Αντικατάσταση  
  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες 
που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης η 
προθεσμία που ορίζεται για αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 



αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις με βάση τον Ν4412/2016, όπως έχει τροποποιηθει και ισχύει.  
 
 

 Άρθρο 16 ο:       Τρόπος Πληρωμής. 
Εφ’ όσον παρέλθει χρόνος 15 ημερών και ο ανάδοχος έχει τηρήσει άπαντες τους όρους του παρόντος, 
έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και ο ποιοτικός έλεγχος, έχουν συνταχθεί τα πρωτόκολλα από τις 
αρμόδιες επιτροπές, προωθείται το τιμολόγιό προς πληρωμή, άλλως προωθείται προς πληρωμή το 
ποσόν που προέρχεται μετά την αφαίρεση των απαιτήσεων του Δήμου (εκπρόθεσμος παράδοση, 
κλπ.). Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει  με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή. 
 
Άρθρο 17ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. Τυχόν παράταση της Σύμβασης, δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για 
οποιοδήποτε λόγο.  

 
Άρθρο 18ο : Κρατήσεις  
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο 
βαρύνεται ο Δήμος.  
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