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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

∆ήµος ∆ιονύσου

Ταχυδροµική διεύθυνση

Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου

Πόλη

Αγ. Στέφανος

Ταχυδροµικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305

Τηλέφωνο

213 2030600

Φαξ

2132030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες

Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ. 213 2030613
e-mail:moira@dionysos.gr

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι
υποτοµέας ΟΤΑ

ο ∆ήµος ∆ιονύσου

και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση,

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες
(Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι αυτό της Ελλάδας και ειδικότερα ο Ν.4412/2016
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει
www.promitheus.gov.gr
γ)

να

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση

:

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από :

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι
γενικώς διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου . Η δαπάνη για
τις συµβάσεις θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6263.0001 ,10.6671, 15.6263.0001, 15.6671,
20.6263.0005,20.6671.0004,25.6263.0005,25.6671,35.6263, 35.6671, 70.6671
και
έχουν διατεθεί σχετικές πίστωση συνολικού ποσού 18.208,00€ στον προϋπολογισµού

4

18PROC003540075 2018-08-07
του οικονοµικού έτους 2018, το υπολειπόµενο ποσό των 228.366,00 € θα χρεωθεί
αναλογικά σε αντίστοιχους ΚΑ του Ο.Ε. 2019 µετά την έγκριση του προυπολογισµου .
1.3 Συνοπτική
σύµβασης

Περιγραφή

φυσικού

και

οικονοµικού

αντικειµένου

της

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
µεταφορικών µέσων δηλαδή των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου
∆ιονύσου και των υπερκατασκευών αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων
αναλωσίµων και ανταλλακτικών και συγκεκριµένα :
τακτική (προγραµµατισµένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου
οχήµατος (κάθε 6 ή 12 µήνες ή κατόπιν συγκεκριµένου αριθµού χιλιοµέτρων ή ωρών
λειτουργίας),
αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων
ανταλλακτικών,
προµήθεια καινούργιων και εργασίες επισκευής ελαστικών,
εργασίες φανοποιίας των οχηµάτων του ∆ήµου,
προµήθεια αλυσίδων χιονιού,
προµήθεια και αντικατάσταση µαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα µηχανήµατα έργου
του ∆ήµου,
προµήθεια µικροαναλώσιµων ανταλλακτικών - υλικών και
εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων, καθώς και έκδοση των απαραίτητων
πιστοποιητικών.

•

•
•
•
•
•
•
•

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :
50110000-9 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων
και παρεπόµενου εξοπλισµού»,50113000-0 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης λεωφορείων»,50116500-6 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρµογής και
ζυγοστάθµισης ελαστικών» ,34350000-5 µε τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας
χρήσης»,34330000-9 µε τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήµατα µεταφοράς αγαθών, µικρά
φορτηγά και αυτοκίνητα»,34913000-0 µε τίτλο «∆ιάφορα ανταλλακτικά»,34432000-4 µε
τίτλο «Μέρη και εξαρτήµατα για δίκυκλα», και 34324000-4 µε τίτλο «Τροχοί, µέρη και
εξαρτήµατά τους» .
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Α: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (CPV 50110000-9, 34913000-0)
ΟΜΑ∆Α Α1: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER- UNIMOG

1

ΚΗΗ 5524

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ5525

Απορριµµατοφόρο

3

ΚΗΗ 5526

Απορριµµατοφόρο

4

ΚΗΗ 5529

Απορριµµατοφόρο

5

KHH2304

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

6

ΜΕ 104745

Πολυµηχάνηµα

7

KHH 6442

Απορριµµατοφόρο

8

KHH 6440

Απορριµµατοφόρο

9

ΚΗΟ 6056

Απορριµµατοφόρο

10

ΚΗΟ 5502

Απορριµµατοφόρο

11

ΚΗΙ 7256

Απορριµµατοφόρο

12

ΚΗΙ 3072

Απορριµµατοφόρο

5

ΟΜΑ∆Α Α1.1

ΟΜΑ∆Α Α1.2

ΟΜΑ∆Α Α1.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

23.000

4.000

8.400
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13

ΚΗΙ 6566

Απορριµµατοφόρο

14

ΚΗΟ 6029

Πυροσβεστικό

15

ME 107371

Πυροσβεστικό

16

ΜΕ 104749

Πυροσβεστικό

17

ΑΝΕΥ

Πυροσβεστικό

18

KHH 6438

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

19

KHO 5798

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

20

ΑΝΕΥ

Βυτιοφόρο

21

ΚΗΟ 6025

Βυτιοφόρο

22

ΜΕ 112534

Αλατοδιανοµέας
Αποχιονισµού

23

ME 83637

Καλαθοφόρο

24

KHO 5556

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

-

Λεπίδα

ΟΜΑ∆Α A2: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO

1

ME 124336

Πυροσβεστικό

2

ME 112658

Πυροσβεστικό

3

ME 67452

Πυροσβεστικό

4

KHI 3182

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

5

KHI 3183

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

6

ME 99920

Πυροσβεστικό

7

ΚΗΗ 6418

Βυτιοφόρο

ΟΜΑ∆Α Α2.1

ΟΜΑ∆Α Α2.2

ΟΜΑ∆Α Α2.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

8.000

1.500

2.000

ΟΜΑ∆Α Α3.1

ΟΜΑ∆Α Α3.2

ΟΜΑ∆Α Α3.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

3.500

500

600

ΟΜΑ∆Α Α4.1

ΟΜΑ∆Α Α4.2

ΟΜΑ∆Α Α4.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

2.500

1.000

1.500

ΟΜΑ∆Α Α5.1

ΟΜΑ∆Α Α5.2

ΟΜΑ∆Α Α5.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

5.000

500

500

ΟΜΑ∆Α A3: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN

1

ME 59569

Καλαθοφόρο

2

ME 56545

Καλαθοφόρο

3

ME131156

Καλαθοφόρο

4

ΚΗΗ 2219

Απορριµµατοφόρο

ΟΜΑ∆Α A4: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO

1

ΚΗΙ 7296

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

2

ΚΗΟ 6199

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

3

KHO 6166

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

ΟΜΑ∆Α A5: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN-DAF

1

ΖΧΟ 5927

Βυτιοφόρο

2

ΚΗΙ 7287

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

3

ΚΗΗ 6169

Τράκτορας
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4

ΚΗΗ 6168

Απορριµµατοφόρο

ΟΜΑ∆Α A6: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU

1

ΚΗΗ 6153

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ 6247

Απορριµµατοφόρο

3

KHH 2254

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

ΟΜΑ∆Α Α6.1

ΟΜΑ∆Α Α6.2

ΟΜΑ∆Α Α6.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

3.000

500

600

ΟΜΑ∆Α Α7.1

ΟΜΑ∆Α Α7.2

ΟΜΑ∆Α Α7.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

1.000

300

1.000

ΟΜΑ∆Α Α8.1

ΟΜΑ∆Α Α8.2

ΟΜΑ∆Α Α8.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

1.000

400

900

ΟΜΑ∆Α A7: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH

1

ME 105787

Πυροσβεστικό

ΟΜΑ∆Α A8: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR

1

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447

Πυροσβεστικό

B: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (CPV 50110000-9, 34913000-0)

ΟΜΑ∆Α B1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
1

ΜΕ 122412

Εκσκαφέας - Φορτωτής

2

ME131160

Φορτωτης

3

ME 84682

Εκσκαφέας - Φορτωτής

4

ME 59570

Εκσκαφέας - Φορτωτής

5

ME 56384

Εκσκαφέας - Φορτωτής

6

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 249324

Εκσκαφέας - Φορτωτής

7

ME 84683

Φορτωτής

8

ME 84681

Πολυµηχάνηµα

9

ME 62344

Πολυµηχάνηµα

10

ME 88139

Εκσκαφέας - Φορτωτής

11

ΜΕ 124981

Χορτοκοπτικό

12

ΜΕ 3102

Εκχιονστικό

21.000

ΟΜΑ∆Α B2: ΣΑΡΩΘΡΑ
1

ΜΕ 114472

Σάρωθρο

2

ME 84680

Σάρωθρο

3

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
TEB50CC5078104385

Σάρωθρο

4

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 20569

Σάρωθρο

6.000

Γ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9, 34432000-4 )

ΟΜΑ∆Α Γ1: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9)
1

KHH 2318

Επιβατικό Fiat

7.000
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2

KHH 2319

Επιβατικό Fiat

3

KHH 2320

Επιβατικό Fiat

4

KHH 2172

Επιβατικό SUZUKI

5

ΚΗΙ 9644

Επιβατικό AUDI

6

ΚΗΗ 6415

Επιβατικό FIAT

7

ΚΗΙ 9644

Επιβατικό AUDI

8

ΚΗΗ 6415

Επιβατικό FIAT

9

KHH 5530

Επιβατικό SMART

10

ΚΗΗ 2233

Επιβατικό SCODA

11

KHI 3176

Επιβατικό SUZUKI

12

KHI 3159

Επιβατικό SUZUKI

13

KHI 3018

Επιβατικό SUZUKI

14

KHI 3017

Επιβατικό SUZUKI

15

KHI 7262

Επιβατικό HYUNDAI

16

KHI 7261

Επιβατικό HYUNDAI

17

KHI 3109

Επιβατικό HYUNDAI

18

KHI 3058

Επιβατικό VOLVO

19

KHO 6098

Επιβατικό SANTANA

20

KHO 6028

Επιβατικό SANTANA

ΟΜΑ∆Α Γ2: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9)
15.200
1

ΜΕ 104809

Πυροσβεστικό MITSUBISHI

2

ΚΗΗ 2308

Φορτηγό µη
MITSUBISHI

3

ΚΗΗ 2323

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

4

ΚΗΗ 2324

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

5

ME 107323

Πυροσβεστικό MAZDA

6

KHH 2269

Φορτηγό
FIAT

µη

ανατρεπόµενο

7

ΚΗΙ 9646

Φορτηγό
FORD

µη

ανατρεπόµενο

8

KHI 9647

Φορτηγό
FORD

µη

ανατρεπόµενο

9

KHH 2255

Φορτηγό
FORD

µη

ανατρεπόµενο

10

ME 107337

Πυροσβεστικό FORD

11

ΚΗΗ 2309

Φορτηγό
FORD

µη

ανατρεπόµενο

12

ΚΗΗ 2310

Φορτηγό µη
TOYOTA

ανατρεπόµενο

13

KHH 2261

Φορτηγό µη
DAEWOO

ανατρεπόµενο

14

KHH 2155

Φορτηγό
NISSAN

µη

ανατρεπόµενο

15

KHO 6058

Φορτηγό
SUZUKI

µη

ανατρεπόµενο

16

KHI 6585

Φορτηγό µη
MITSUBISHI

ανατρεπόµενο

17

KHO 6153

Φορτηγό µη
MITSUBISHI

ανατρεπόµενο

ανατρεπόµενο
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18

KHO 6140

Φορτηγό µη
MITSUBISHI

ανατρεπόµενο

19

KHO 6137

Φορτηγό µη
MITSUBISHI

ανατρεπόµενο

20

KHO 6132

Φορτηγό µη
MITSUBISHI

ανατρεπόµενο

21

KHO 5730

Φορτηγό µη
MITSUBISHI

ανατρεπόµενο

22

KHI 7293

Φορτηγό
MAZDA

µη

ανατρεπόµενο

23

KHI 7292

Φορτηγό
MAZDA

µη

ανατρεπόµενο

24

KHI 3174

Φορτηγό
MAZDA

µη

ανατρεπόµενο

25

KHI 3120

Φορτηγό
MAZDA

µη

ανατρεπόµενο

26

KHI 3119

Φορτηγό
MAZDA

µη

ανατρεπόµενο

27

KHI 3041

Φορτηγό
MAZDA

µη

ανατρεπόµενο

28

ME 79704

Πυροσβεστικό MAZDA

29

KHI 3175

Φορτηγό
FORD

µη

ανατρεπόµενο

30

KHI 3019

Φορτηγό µη
TOYOTA

ανατρεπόµενο

ΟΜΑ∆Α Γ3:∆ΙΚΥΚΛΑ (CPV 50110000-9, 34432000-4)
1

ΒΝΙ 0048

∆ίκυκλο HONDA

2

BNI 0049

∆ίκυκλο HONDA

3

KT 3980

∆ίκυκλο SUZUKI

4

ΙΡΜ 0741

∆ίκυκλο PIAGGIO

5

ΖΧΚ 0717

∆ίκυκλο YAMAHA

1.000

∆: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (CPV 50113000-0, 34913000-0)

1

ΚΗΙ 7312

Λεωφορείο ICARUS E91

2

KHI 7313

Λεωφορείο ICARUS E91

3

ΚΗΙ 3145

Λεωφορείο IVECO

4

KHI 3034

Λεωφορείο MAN-DAF

5

ΚΗΗ 2253

Λεωφορείο MAN-DAF

7.000

Ε: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (CPV 50110000-9, 34913000-0)

ΟΜΑ∆Α Ε1: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN-ISUZU-DAF)
1

ΚΗΗ 5524

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ5525

Απορριµµατοφόρο

3

ΚΗΗ 5526

Απορριµµατοφόρο

4

ΚΗΗ 5529

Απορριµµατοφόρο

5

KHH 6442

Απορριµµατοφόρο

6

ΚΗΗ 6440

Απορριµµατοφόρο

7

ΚΗΟ 6056

Απορριµµατοφόρο

16.450
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8

ΚΗΟ 5502

Απορριµµατοφόρο

9

ΚΗΙ 7256

Απορριµµατοφόρο

10

ΚΗΙ 3072

Απορριµµατοφόρο

11

ΚΗΙ 6566

Απορριµµατοφόρο

12

KHH 6247

Απορριµµατοφόρο

13

ΚΗΗ 2219

Απορριµµατοφόρο

14

ΚΗΗ 6153

Απορριµµατοφόρο

15

ΚΗΗ 6168

Απορριµµατοφόρο

ΟΜΑ∆Α Ε2: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ NISSAN- MERCEDES)
1

ME 59569

Καλαθοφόρο

2

ME 56545

Καλαθοφόρο

3

ME131156

Καλαθοφόρο

4

ME 83637

Καλαθοφόρο

3.000

ΟΜΑ∆Α Ε3: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VOLVO-MAN-FIAT IVECO-MERCEDES)
1

ΚΗΙ 7296

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

2

ΚΗΟ 6199

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

3

KHO 6166

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

4

ΚΗΙ 7287

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

5

KHI 3182

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

6

KHI 3183

Φορτηγό ανατρεπόµενο

7

KHO 5798

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

8

ΚΗΗ 6438

Φορτηγό ανατρεπόµενο

16.000

ΟΜΑ∆Α Ε4: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES- FUMO CAR- FORD- IVECO-MAZDA-MITSUBISHIBREMACH)
1

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
41611510-013578

Πυροσβεστικό

2

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447

Πυροσβεστικό

3

ΜΕ 3102

Εκχιονστικό

4

ΜΕ 112534

Αλατοδιανοµέας
Αποχιονισµού

5

ΜΕ 104745

Πολυµηχάνηµα

6

ME 107371

Πυροσβεστικό

7

ΜΕ 104749

Πυροσβεστικό

8

ΚΗΟ 6029

Πυροσβεστικό

9

ME 99920

Πυροσβεστικό

10

ME 67452

Πυροσβεστικό

11

ME 124336

Πυροσβεστικό

12

ME 112658

Πυροσβεστικό

13

ME 107337

Πυροσβεστικό

14

ME 107323

Πυροσβεστικό

15

ME 79704

Πυροσβεστικό

6.000

-

Λεπίδα
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16

ΜΕ 104809

Πυροσβεστικό

17

ME 105787

Πυροσβεστικό

ΟΜΑ∆Α Ε5: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAN)
1

ΚΗΟ 6025

Βυτιοφόρο

2

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
WDB6760121K012348

Υδροφόρα

3

ΚΗΗ 6418

Βυτιοφόρο

4

ΖΧΟ 5927

Βυτιοφόρο

1.000

ΟΜΑ∆Α Ε6: PRESS CONTAINER 55m3 “ΚΑΟΥΣΗΣ”
1

Press Container 55m3

ΚΗΗ 6169

2.700

Press Container 55m3

2

ΟΜΑ∆Α Ε7: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI)
1

ΜΕ 124981

Χορτοκοπτικό

500

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ (CPV 50116500-6, 34350000-5)
Προµήθεια καινούριων και εργασίες επισκευής ελαστικών

18.000

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ (CPV 34324000-4)
Προµήθεια αλυσίδων χιονιού των ενδεικτικών διαστάσεων που
αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Τεχνικής Περιγραφής

1.050

ΟΜΑ∆Α Η: ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (CPV 34913000-0 )
Προµήθεια µικροαναλώσιµων ανταλλακτικών, όπως αυτά
ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Τεχνικής Περιγραφής

1.800

ΟΜΑ∆Α Θ: ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ (CPV 34913000-0 )
Προµήθεια µαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα µηχανήµατα έργου
όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Τεχνικής
Περιγραφής

1.650

ΟΜΑ∆Α Ι: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ (CPV 50110000-9)
Εργασίες επισκευήςΠιστοποιητικών

συντήρησης

ταχογράφων

και

έκδοση

2.300

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α1 – Ι (σε Ευρώ)

198.850,00

ΦΠΑ 24% (σε Ευρώ)

47.724,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε Ευρώ)

246.574,00

Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει είτε για µία είτε για περισσότερες Οµάδες
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνική έκθεση-Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
της παρούσας
διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής για την κάθε οµάδα της ανάθεσης.
1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
−

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

−

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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 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 ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,

−

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

−

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

−

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

−

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 ∆ιατάκτες”

−

−

−

της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης»
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
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.
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−

του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την
παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άραθρου 22 του Ν.3536/07

του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης διοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης.
−
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (ορθή επανάληψη) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)
Απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
−
Την υπ’ αριθ. 82/26.03.2018 Α∆Σ, µε τις οποίες έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για
την ανάγκη «Προµήθειας Ανταλλακτικών- Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών
Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου,
−
την υπ’ αριθ. 14/2018 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε
στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
−
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο καταχωρήθηκε
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
18REQ003177803
−
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
18REQ003508994
−
Την 317/24.07.2018
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση &
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης
18.208,00€ σε διάφορους Κ.Α. β)η υπ’ αριθ. 14/2018 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος γ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού
διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του
διαγωνισµού ως ακολούθως :
Τακτικά Μέλη
1) Μακαριάδη Ελισάβετ, Πρόεδρος
2)Μέξης Ευάγγελος, Μέλος
3)Χειλετζάρη Αικατερίνη,Μέλος
Αναπληρωµατικά Μέλη
1Λιούτας Εµµανουήλ
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Την υπ’ αριθ. 526/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 10.6263.0001)
δέσµευσης (Α∆Α: 6Ρ5ΖΩ93-Ζ0Φ)
Την υπ’ αριθ. 527/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 10.6671) απόφαση
(Α∆Α: ΨΡ0ΠΩ93-Χ6Τ)
Την υπ’ αριθ. 528/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 15.6263.0001)
δέσµευσης (Α∆Α: 6ΛΙ6Ω93-ΒΕΘ)
Την υπ’ αριθ. 529/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 15.6671) απόφαση
(Α∆Α: 7553Ω93-ΒΑΟ)
Την υπ’ αριθ. 530/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 20.6263.0005)
δέσµευσης (Α∆Α: Ω∆ΚΝΩ93-ΑΤ4)
Την υπ’ αριθ. 531/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 20.6671.0004)
δέσµευσης (Α∆Α: ΨΚΘ2Ω93-ΩΚΩ)
Την υπ’ αριθ. 532/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 25.6263.0005)
δέσµευσης (Α∆Α: 63Ι1Ω93-2ΘΡ)
Την υπ’ αριθ. 533/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 25.6671) απόφαση
(Α∆Α: Ψ6Ο8Ω93-ΨΩ1)
Την υπ’ αριθ. 534/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 35.6263) απόφαση
(Α∆Α: 7ΤΓΟΩ93-2ΗΘ)
Την υπ’ αριθ. 535/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 35.6671) απόφαση
(Α∆Α: 6Ζ2ΙΩ93-ΧΗ8)
Την υπ’ αριθ. 536/27.07.2018 (Κ.Α.Ε. 70.6671) απόφαση
(Α∆Α: ΨΒΨΙΩ93-558)
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1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Αναλυτικότερα :
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

06/08/2018

06/08/2018

04/09/2018
και ώρα
15:00 µ.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα
µε υπηρεσία χρονοσήµανσης.
1.6

∆ηµοσιότητα

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό :
62790
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση
(URL)
:
www.dionysos.gr
στην
διαδροµή
:
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60

Β.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο και τυχόν επαναληπτική δηµοσίευση,
βαρύνει τον ανάδοχο.
1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και
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τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

15

18PROC003540075 2018-08-07
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•

•
•

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα (τεχνικές προδιαγραφές, υπόδειγµα
οκονοµικής προσφοράς, σχέδιο σύµβασης ) που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής .
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]
οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
δέκα ( 10 )ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους
στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
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έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται
από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά «ή
χρηµατοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων
β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών,
που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
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σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 περί συστάσεως π.χ. Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η
νοµική µορφή του αναδόχου – ένωσης , πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού αριθµού φορολογικού µητρώου ένωσης (πχ κοινοπραξία
συσταθείσα δια συµβολαιογραφικού εγγράφου)
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συµµετοχής στο 2% επί της προυπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη οµάδα που υποβάλλει προσφορά.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 10
µήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και
γ) Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται
στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν
έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 ,δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικηαμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο
µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
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ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 1.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
[Κριτήρια Επιλογής]
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος
µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να έχουν ελάχιστο ετήσιο
κύκλο εργασιών της τελευταίας χρήσησ στον τοµέα των δραστηριοτήτων που αφορά την
οµάδα για την οποία συµµετέχουν τουλάχιστον ίσος του ενδεικτικού προϋπολογισµού της
οµάδας.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται :
1. Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ
2. Να διαθέτουν το απαραίτητο εργατικό δυναµικό και τον κατάλληλο εξοπλισµό για
την καλή παροχή των υπηρεσιών.
3. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον
µία σύµβαση σχετική µε την υπό ανάθεση υπηρεσία.
2.2.7 Πρότυπα
διασφάλισης
διαχείρισης

ποιότητας

και

πρότυπα

περιβαλλοντικής

Έκαστος συµµετέχων για την Οµάδα Ε του ενδεικτικού προϋπολογισµού, που αφορούν
στη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των οχηµάτων του ∆ήµου (οι οποίες
προκειµένου να κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριµένη τεχνική επάρκεια και
τεχνογνωσία), θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που
έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς, ότι ο συµµετέχων οικονοµικός
φορέας συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001 ή ισοδύναµα για
τις δραστηριότητές του που σχετίζονται µε τη σχετική Οµάδα

1

Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική
και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους,
µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την
σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4- 2.2.8, της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
(Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα IV το
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
.
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2.2.9.2

Αποδεικτικά µέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά
Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει
εισφορές.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα.Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί
φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος
ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Ειδικότερα απαιτείται να
διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε
αυτό και ειδικό είδος των εργασιών τους το οποίο πρέπει να συνάδει µε το είδος των
προσφερόµενων υπηρεσιών, να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αποδεικτικά, π.χ. ισολογισµό,
τιµολόγια πώλησης κλπ., ότι ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης
στον τοµέα των δραστηριοτήτων που αφορά την Οµάδα για την οποία συµµετέχει, είναι
τουλάχιστον ίσος του ενδεικτικού προϋπολογισµού της Οµάδας.
.Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί
φορείς προσκοµίζουν:
1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου του οικονοµικού φορέα που
συµµετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες
επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου.
2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει, καταθέτοντας τις απαραίτητες βεβαιώσεις, ότι
διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεµβαίνει στα
αντίστοιχα µηχανικά µέρη για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του και να
καταθέτει βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του
οχήµατος- µηχανήµατος ή της υπερκατασκευής στη χώρα µας, ότι διαθέτει τις
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη.
3. Κατάσταση και Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης.
4.
5.

Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
Κατάσταση των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόµενου (υπηρεσίες, πελατολόγιο)
που είναι σχετικές µε την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεστεί κατά
την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του ποσού, της ηµεροµηνίας και του
δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

6. Έκαστος συµµετέχων για τις Οµάδες Ε1,Ε2,Ε3,Ε4,Ε5,Ε6 και Ε7 του ενδεικτικού
προϋπολογισµού, που αφορούν στη συντήρηση
και επισκευή των
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υπερκατασκευών των οχηµάτων του ∆ήµου (οι οποίες προκειµένου να
κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριµένη τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία), θα
πρέπει επιπλέον να προσκοµίσει:υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης εργαζοµένου µε
την ειδικότητα συγκολλητή για τον οποίο υποβάλλεται και το σχετικό
Πιστοποιητικό Ελέγχου & Πιστοποίησης του.
7.

Για την επισκευή – συντήρηση των πλαισίων και των οχηµάτων του ∆ήµου τα
οποία είναι ηλικίας έως 10 ετών ζητείται η συντήρηση και επισκευή τους να
γίνονται σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του
στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό απαιτείται η προσκόµιση από το συµµετέχοντα
ισχύουσας εξουσιοδότησης του συνεργείου του από τον κατασκευαστή αντιπρόσωπο για τα συγκεκριµένα πλαίσια και οχήµατα.

8. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για
εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του
συνεργαζόµενου συνεργείου, το οποίο θα έχει και τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις
της προηγούµενης παραγράφου, αν αυτό απαιτείται, καθώς και υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να
εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.
Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα
αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή.Εάν
είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του Ιδ. φορέα ή, εφόσον τούτο δεν είναι
δυνατόν, µε απλή υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα.

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 έκαστος συµµετέχων για
την οµάδα Ε του ενδεικτικού προϋπολογισµού, που αφορούν στη συντήρηση και
επισκευή των υπερκατασκευών των οχηµάτων του ∆ήµου (οι οποίες προκειµένου να
κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριµένη τεχνική επάρκεια και τεχνογνωσία), θα πρέπει
επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί
από
διαπιστευµένους
οργανισµούς,
ότι ο
συµµετέχων
οικονοµικός
φορέας
συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001 ή ισοδύναµα για τις
δραστηριότητές του που σχετίζονται µε τη σχετική Οµάδα

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας
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όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
Βάσει τιμής

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης , για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά ομάδα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
28

18PROC003540075 2018-08-07
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] Επειδή δεν είναι
δυνατόν να αποτυπωθούν οι απαιτήσεις στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος , οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τους
όρους της διακύρηξης (αρθρα 2.2.4.-2.2.7) και με την 14/2018 μελέτη του Παραρτήματος I της
διακύρηξης (επι ποινή αποκλεισμού) περιγράφοντάς ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά (π.χ.
υπέυθυνες δήλώσεις, ισολογισμοί ,πρότυπα ISO κλπ.) βάση των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητά των οικονομικών φορέων και υπογράφουν ψηφιακά τα αντίστοιχα αρχεία. Οι
οικονομικής τους προσφορά υποβάλλεται συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος II, οποίο
υπογράφεται και επισυνάπτεται το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια

29

18PROC003540075 2018-08-07
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαIV),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
(σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.4-2.2.7 της διακήρυξης και υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα)
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται . Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής για την κάθε οµάδα

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας - προμήθειας δίνεται σε ευρώ ανά ομάδα
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και
συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος II,που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
εννιά (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
προσφορών, ήτοι στις 10/09/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο
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οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω
όργανο,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή2 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας,δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4
-2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως

2

μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
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επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με
το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
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επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

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

35

18PROC003540075 2018-08-07
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 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 δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
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κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση 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
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών ή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και
στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων για το εκάστοτε τμήμα της σύμβασης που
παραλαμβάνεται οριστικά.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την 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, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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5.2.2. 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.
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 προθεσμία που έχει τεθεί για την αντίστοιχη τμηματική/ενδιάμεση
επισκευή συντήρηση, 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 ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

40

18PROC003540075 2018-08-07
6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο
συμβαλλόμενα σε οκτώ (8) μήνες
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 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, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από τριμελή επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν.
4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 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/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6
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του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων,με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα 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 την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
O Δήμαρχος
Μ.Ε.Δ.
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

198.850,00 €

ΦΠΑ 24%:

47.724,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:

246.574,00 €

ΜΑΪΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της 82/2018 Απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου, µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα διενέργειας Προµηθειών
Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης και µεταξύ αυτών
και η Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων,
δεδοµένου ότι ∆ήµος δεν διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις µε τον απαραίτητο τεχνικό
εξοπλισµό που χρειάζεται για τη συντήρηση και επισκευή του στόλου των οχηµάτων και
µηχανηµάτων του, ούτε υπαλλήλους µε σχετική ειδικότητα και τεχνικές γνώσεις, π.χ.
µηχανικούς ή ηλεκτρολόγους αυτοκινήτων κλπ.
Τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ανταποκρίνονται
µε αξιοπιστία στις παρεχόµενες υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης κλπ
προς τους πολίτες.
Συνεπώς, είναι αναγκαίο για την τακτική (προγραµµατισµένη) συντήρηση (εξαµηνιαίο ή
ετήσιο service) και επισκευή (βλαβών) των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου
(συµπεριλαµβανοµένου των υπερκατασκευών τους) να γίνει ανάθεση σε κατάλληλο ιδιωτικό
συνεργείο, συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας των απαιτούµενων ανταλλακτικών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης δεν δύναται να καθορίσει τις ποσότητες και το
είδος των βλαβών που θα προκύψουν, δεδοµένου ότι αυτές δεν µπορούν να είναι γνωστές
εκ των προτέρων, αφού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, π.χ. τον τύπο και την ηλικία
του οχήµατος, τον αριθµό χιλιοµέτρων, τις συνθήκες χρήσης, κλπ.
Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει επίσης:
•

•
•
•
•
•

την προµήθεια µικρο-αναλωσίµων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ.
υαλοκαθαριστήρες, λάµπες, ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώµατος, ταινίες ταχογράφων,
κλπ, για την κάλυψη σχετικών αναγκών,
την προµήθεια - αντικατάσταση µαρκουτσιών στις αρπάγες και µηχανήµατα έργου του
∆ήµου,
τις εργασίες φανοποιίας των οχηµάτων του ∆ήµου,
την αντικατάσταση (προµήθεια και εργασία) και επισκευή ελαστικών,
την προµήθεια αλυσίδων χιονιού, και
τις εργασίες επισκευής - συντήρησης ταχογράφου, καθώς και την έκδοση των
απαραίτητων πιστοποιητικών.

Ο
ενδεικτικός προϋπολογισµός της
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.

παρούσας

µελέτης

είναι

246.574,00€

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα συναφθεί θα είναι για 8 µήνες ή µέχρι
εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού, δεδοµένου ότι σχετικές συµβάσεις συντήρησης (στο
πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας του 2017) επίκειται άµεσα να υπογραφούν, και µέρος της
εν λόγω δαπάνης, επειδή προβλέπεται να αναλωθεί εντός του επόµενου έτους, θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2019.
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Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα (Κατευθυντήρια Οδηγία 22, Απόφαση 44/09-06-2017 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, αρ. πρωτ. 3802/14.6.2017 της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) µονοµερούς παράτασης της διάρκειας της σύµβασης που θα συναφθεί για
χρονικό διάστηµα έως και ένα (1) έτος και για την προµήθεια οµοειδών ειδών µε αυτά της
παρούσας µελέτης (προµήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή µεταφορικών
µέσων) µε οικονοµική αύξηση του αντικειµένου έως 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν παρεµφερείς ανάγκες, είτε λόγω προµήθειας νέων
οχηµάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια διάδοχης
διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.
Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει είτε για µία, είτε για περισσότερες Οµάδες
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης και πρέπει να διαθέτει δικό του συνεργείο, µε
άδεια λειτουργίας, για την εκτέλεση όλων των σχετικών εργασιών που απαιτούνται για την
επισκευή και συντήρηση των κατηγοριών οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και
υπερκατασκευών για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά.
Εφαρµόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 78 «Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων
(Άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016: «1. Όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
75 και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται
στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά περίπτωση και για
συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής
φύσης των δεσµών του µε αυτούς».
Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους, ιδίως, µε την
προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες
των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 του
Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που
δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση
φορέα για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του
άρθρου 74.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για
εκτέλεση κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του
συνεργαζόµενου συνεργείου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε
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περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου
τις εργασίες αυτές.
Το συνεργείο του προσφέροντα, καθώς και τα συνεργαζόµενα συνεργεία, θα πρέπει να
βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου ή σε απόσταση ως 40 χιλιόµετρα,
δεδοµένου ότι η µετακίνηση οχηµάτων και υπαλλήλων του Γραφείου Κίνησης του ∆ήµου
(για την επί τόπου παρακολούθηση των εργασιών) καθίσταται αδύνατη (λόγω χρόνου και
κόστους).
Στην Τεχνική Περιγραφή της µελέτης επισυνάπτεται πίνακας µε τα στοιχεία όλων των
οχηµάτων του ∆ήµου, όπως αυτά προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας τους, καθώς
επίσης ενδεικτική και µη εξαντλητική λίστα εργασιών επισκευής και συντήρησης για
οχήµατα, πλαίσια και υπερκατασκευές.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να εξετάσουν τα οχήµατα για να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για
τις ανάγκες συντήρησής τους, επισκεπτόµενοι το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου, αφού
αποστείλουν πρώτα σχετική αίτηση και σε συνεννόηση µε το Γραφείο Κίνησης (τηλέφωνο
210 81 44 450). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των
υπερκατασκευών, τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές
παρουσιάζουν.
Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών
τους, βασιζόµενοι στα στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα
πραγµατοποιήσουν στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου.
Σηµειώνεται επίσης, ότι
1. επειδή για την επισκευή – συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου που βρίσκονται εντός
του διαστήµατος εργοστασιακής εγγύησης απαιτείται η επισκευή τους να γίνεται σε
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του στην Ελλάδα
προκειµένου να παραµείνει αυτή σε ισχύ, ο ανάδοχος της σχετικής Οµάδας (του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης) θα υλοποιεί τη συντήρηση –
επισκευή του οχήµατος σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της µάρκας του οχήµατος,
2. η παρούσα µελέτη αφορά και όποια τυχόν καινούργια αυτοκίνητα και µηχανήµατα έργου
προµηθευτεί ο ∆ήµος, πλέον των αναφεροµένων στην Τεχνική Περιγραφή, σε χρόνο
κατόπιν της διακήρυξης, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται για όποιο χρονικό
διάστηµα ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους (π.χ. 1 ή 2 ή περισσότερα έτη) σε
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του δικτύου της µάρκας τους (λόγω της σχετικής
υποχρέωσης) µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου της σχετικής Οµάδας (του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης) στην οποία κατατάσσεται (βάση
του τύπου του κλπ) το καινούργιο όχηµα.
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 82/2018 Α∆Σ.
Τα CPV των υπηρεσιών/ ειδών της εν λόγω µελέτης είναι τα εξής:
•
•
•
•
•

50110000-9 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και
παρεπόµενου εξοπλισµού»,
50113000-0 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων»,
50116500-6 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρµογής και ζυγοστάθµισης ελαστικών»,
34350000-5 µε τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσης»,
34330000-9 µε τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήµατα µεταφοράς αγαθών, µικρά φορτηγά και
αυτοκίνητα»,
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•
•
•

34913000-0 µε τίτλο «∆ιάφορα ανταλλακτικά»,
34432000-4 µε τίτλο «Μέρη και εξαρτήµατα για δίκυκλα», και
34324000-4 µε τίτλο «Τροχοί, µέρη και εξαρτήµατά τους».

Η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού και η ανάθεση της προµήθειας διέπονται από τις
διατάξεις:
1. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8.6.2006) «Νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
2. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. του Ν.∆.2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄/8.5.1953) «Περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
εν γένει Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»,
4. της υπ’ αρ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 349/Β΄/27.3.1975) «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών των αυτοκινήτων
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει
Ν.Π.∆.∆. κλπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆.2396/1953» και την υπ’ αρ. 4993/745/1975
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 489/Β΄/15.5.1975) για την
τροποποίησή της και
5. του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µόνο µε βάση τη τιµή (άρθρο 86).

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη

Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ ∆ιοικητικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ∆ήµος χρησιµοποιεί και συντηρεί εκατόν είκοσι ένα (121) συνολικά οχήµατα (αυτοκίνητα
και µηχανήµατα έργου) διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, τα οποία
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1, καθώς επίσης 51 συγκροτήµατα
υπερκατασκευών (συµπεριλαµβανοµένου 2 ηµιρυµουλκούµενων container συµπίεσης
απορριµµάτων 55 m3 έκαστο).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ
(ως
Κυκλοφορίας)

Άδεια ΜΑΡΚΑ

ΟΜΑ∆Α Α. ΦΟΡΤΗΓΑ
1

ΚΗΗ 5524

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES BENZ

2

ΚΗΗ5525

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES BENZ

3

ΚΗΗ 5526

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES BENZ

4

ΚΗΗ 5529

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES BENZ

5

KHH 6442

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES

6

KHH 6440

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES

7

ΚΗΟ 6056

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES

8

ΚΗΟ 5502

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES

9

ΚΗΙ 7256

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES DAIMLER CHRYSLER

10

ΚΗΙ 3072

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES DAIMLER CHRYSLER

11

ΚΗΙ 6566

Απορριµµατοφόρο

MERCEDES DAIMLER CHRYSLER

12

ΚΗΟ 6029

Πυροσβεστικό

MERCEDES

13

ME 107371

Πυροσβεστικό

MERCEDES DAIMLER CHRYSLER

14

ΜΕ 104749

Πυροσβεστικό

MERCEDES DAIMLER CHRYSLER

15

ΑΝΕΥ

Πυροσβεστικό

UNIMOG

16

KHH 6438

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

MERCEDES

17

KHO 5798

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

MERCEDES

18

KHH2304

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

MERCEDES

19

ΑΝΕΥ

Βυτιοφόρο

MERCEDES

20

ΚΗΟ 6025

Βυτιοφόρο

MERCEDES
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21

ΜΕ 112534

Αλατοδιανοµέας
Αποχιονισµού

22

ΜΕ 104745

Πολυµηχάνηµα

DAIMLER CHRYSLER (UNIMOG)

23

ME 83637

Καλαθοφόρο

MERCEDES

24

KHO 5556

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MERCEDES

25

ME 99920

Πυροσβεστικό

IVECO

26

ME 124336

Πυροσβεστικό

IVECO

27

ME 112658

Πυροσβεστικό

IVECO

28

ME 67452

Πυροσβεστικό

IVECO

29

KHI 3182

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

FIAT-IVECO

30

KHI 3183

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

IVECO

31

ΚΗΗ 6418

Βυτιοφόρο

IVECO

32

ΚΗΙ 3145

Λεωφορείο

FIAT-IVECO

33

ME 59569

Καλαθοφόρο

NISSAN

34

ME 56545

Καλαθοφόρο

NISSAN

35

ME131156

Καλαθοφόρο

NISSAN

36

ΚΗΗ 2219

Απορριµµατοφόρο

NISSAN

37

ΚΗΙ 7296

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

VOLVO

38

ΚΗΟ 6199

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

VOLVO

39

KHO 6166

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

VOLVO

40

ΚΗΗ 6169

Τράκτορας

MAN

41

ΖΧΟ 5927

Βυτιοφόρο

MAN

42

ΚΗΙ 7287

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

MAN

43

ΚΗΗ 6168

Απορριµµατοφόρο

DAF

44

KHI 3034

Λεωφορείο

MAN

45

ΚΗΗ 2253

Λεωφορείο

MAN

46

ΚΗΗ 6153

Απορριµµατοφόρο

ISUZU

47

ΚΗΗ 6247

Απορριµµατοφόρο

ISUZU

48

KHH 2254

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

ISUZU

49

ME 105787

Πυροσβεστικό

BREMACH

50

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447

Πυροσβεστικό

FUMO CAR

Εκσκαφέας - Φορτωτής

CASE

-

Λεπίδα MERCEDES BENZ (UNIMOG)

ΟΜΑ∆Α Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
51

ME 84682
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52

ME 59570

Εκσκαφέας - Φορτωτής

CASE

53

ME 56384

Εκσκαφέας - Φορτωτής

CASE

54

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 249324

Εκσκαφέας - Φορτωτής

CASE

55

ME 84683

Φορτωτής

CASE

56

ME 84681

Πολυµηχάνηµα

FOREDIL MACCHINE

57

ME 62344

Πολυµηχάνηµα

FOREDIL MACCHINE

58

ΜΕ 122412

Εκσκαφέας - Φορτωτής

FAI - KOMATSU

59

ME131160

Φορτωτης

BOBCAT

60

ME 88139

Εκσκαφέας - Φορτωτής

JCB

61

ME 84680

Σάρωθρο

DULEVO

62

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ Σάρωθρο
TEB50CC5078104385

BUCHER

63

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 20569

Σάρωθρο

RAVO

64

ΜΕ 114472

Σάρωθρο

MATHIEU

65

ΜΕ 124981

Χορτοκοπτικό

GIANNI FERRARI

66

ΜΕ 3102

Εκχιονστικό

FORD

ΟΜΑ∆Α Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
67

KHI 3176

Επιβατικό

SUZUKI

68

KHI 3159

Επιβατικό

SUZUKI

69

KHI 3018

Επιβατικό

SUZUKI

70

KHI 3017

Επιβατικό

SUZUKI

71

KHH 2172

Επιβατικό

SUZUKI

72

KT 3980

∆ίκυκλο

SUZUKI

73

KHO 6058

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

SUZUKI

74

KHI 6585

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MITSUBISHI

75

KHO 6153

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MITSUBISHI

76

KHO 6140

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MITSUBISHI

77

KHO 6137

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MITSUBISHI

78

KHO 6132

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MITSUBISHI

79

KHO 5730

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MITSUBISHI

80

ΜΕ 104809

Πυροσβεστικό

MITSUBISHI

81

ΚΗΗ 2308

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MITSUBISHI

82

KHI 7262

Επιβατικό

HYUNDAI
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83

KHI 7261

Επιβατικό

HYUNDAI

84

KHI 3109

Επιβατικό

HYUNDAI

85

KHI 7293

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MAZDA

86

KHI 7292

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MAZDA

87

KHI 3174

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MAZDA

88

KHI 3120

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MAZDA

89

KHI 3119

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MAZDA

90

KHI 3041

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

MAZDA

91

ME 107323

Πυροσβεστικό

MAZDA

92

ME 79704

Πυροσβεστικό

MAZDA

93

ΚΗΙ 9644

Επιβατικό

AUDI

94

ΚΗΗ 6415

Επιβατικό

FIAT-PANDA

95

KHH 2318

Επιβατικό

FIAT-PUNTO

96

KHH 2319

Επιβατικό

FIAT-PUNTO

97

KHH 2320

Επιβατικό

FIAT-PUNTO

98

KHH 2269

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FIAT

99

ΚΗΗ 2323

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FIAT

100

ΚΗΗ 2324

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FIAT

101

KHH 5530

Επιβατικό

MERCEDES BENZ (SMART)

102

ΚΗΗ 2233

Επιβατικό

SKODA

103

ΚΗΙ 9646

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FORD

104

KHI 9647

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FORD

105

KHI 3175

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FORD

106

KHH 2255

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FORD

107

ME 107337

Πυροσβεστικό

FORD

108

ΚΗΗ 2309

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

FORD

109

KHI 3058

Επιβατικό

VOLVO

110

KHO 6098

Επιβατικό

SANTANA

111

KHO 6028

Επιβατικό

SANTANA

112

ΙΡΜ 0741

∆ίκυκλο

PIAGGIO

113

ΒΝΙ 0048

∆ίκυκλο

HONDA

114

BNI 0049

∆ίκυκλο

HONDA
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115

ΖΧΚ 0717

∆ίκυκλο

YAMAHA

116

KHI 3019

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

TOYOTA

117

ΚΗΗ 2310

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

TOYOTA

118

KHH 2261

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

DAEWOO

119

KHH 2155

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

NISSAN

120

ΚΗΙ 7312

Λεωφορείο

ICARUS E91

121

ΚΗΙ 7313

Λεωφορείο

ICARUS E91

Στις περιπτώσεις οχηµάτων του Πίνακα 1 της Τεχνικής Περιγραφής τα οποία δεν διαθέτουν
αριθµό κυκλοφορίας, αναφέρεται ως χαρακτηριστικό ταυτοποίησής τους ο αριθµός
πλαισίου.
Τα οχήµατα – µηχανήµατα - υπερκατασκευές είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και
ως εκ τούτου χρειάζονται κατά τη συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης και
της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση
ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριµένο µοντέλο οχήµατος –
µηχανήµατος – υπερκατασκευής.
Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για το
σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται, µε έµφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο
αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης ότι δεν
ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο ∆ήµος µπορεί να κηρύξει τον
προµηθευτή έκπτωτο.
Οι ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή
µερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή,
στην εφαρµογή και επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην
επισκευή χωρίς, σε κάθε περίπτωση, τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας.
Οι προτεινόµενες λύσεις αποκατάστασης των βλαβών θα εκτελούνται όπως αυτές
προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή και για την υλοποίησή τους θα
ακολουθείται η εξής διαδικασία:

•

Καταρχήν, θα εκδίδεται από την Υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ µε
συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησης και εκτίµηση των
απαραίτητων ανταλλακτικών.

•

Μετά την επιθεώρηση ο ανάδοχος θα συντάσσει ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούµενες εργασίες,
καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή εξαρτήµατα µε τις αντίστοιχες δαπάνες τους.
Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες των εργασιών ή ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των
επίσηµων τιµοκαταλόγων εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του
επίσηµου αντιπροσώπου του οχήµατος / υπερκατασκευής ή µηχανήµατος, µειωµένες
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κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας. Εάν υπάρχουν εργασίες, που δεν περιέχονται
στον κατά τα παραπάνω επίσηµο τιµοκατάλογο εργασιών, αυτές θα τιµολογούνται µε
την συµβατική τιµή της εργατοώρας (την οποία υποχρεούται έκαστος συµµετέχων να
δηλώσει στην οικονοµική του προσφορά) µε βάση τον αριθµό των εργατοωρών που
δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για
την εκτέλεση τους. Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν
δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες, από τον κατασκευαστή ή τον επίσηµο
αντιπρόσωπο, αυτές θα τιµολογούνται µε βάση τις ώρες εργασίας που θα
συµφωνούνται από κοινού µε τον ανάδοχο και το ∆ήµο.
Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για
την προµήθειά τους απαιτούνται µακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο
εξωτερικό είναι δυνατόν να συµφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάµιλλης
ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή όµως η τιµή αναφοράς, επί της οποίας θα
εφαρµοσθεί η έκπτωση του διαγωνισµού, θα είναι εκείνη του επίσηµου
τιµοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή εισαγωγέα τους.

•

Μόνο µετά την έγκριση του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και της δαπάνης του
(που θα γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση τόσο για τις τιµές των επί
µέρους εργασιών και ανταλλακτικών όσο και για τις απαιτούµενες εργατοώρες όπως
αυτές προκύπτουν από τους επίσηµους καταλόγους του κατά περίπτωση
κατασκευαστή ή αντιπροσώπου / εισαγωγέα ή τέλος την αποδοχή του προτεινόµενου
αριθµού εργατοωρών για την εξαιρετική και µόνο περίπτωση που δεν προκύπτουν
διαφορετικά) ο ανάδοχος θα µπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή
επισκευής. Μετά δε την ολοκλήρωσή τους θα συντάσσει το ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ όπου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των γενοµένων επισκευαστικών
εργασιών ή εργασιών συντήρησης και την τοποθέτηση των συγκεκριµένων
ανταλλακτικών. Το ∆ελτίο θα περιλαµβάνει κατά πλήρη και αναλυτικό τρόπο όλες τις
εργασίες, τα ανταλλακτικά καθώς και την τελική δαπάνη τους µε βάση επίσηµα
παραστατικά.

• Τέλος, η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της
αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
µε το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιµών, η πραγµατοποίηση
των συγκεκριµένων εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων
της σύµβασης και τέλος η καταλληλότητα του για την περαιτέρω κυκλοφορία του.
Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωµή του αναδόχου.
Λόγω του ότι τα οχήµατα του ∆ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι
εκτέλεσης των εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιµο, να είναι
όσο το δυνατόν µικροί.
Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
∆ήµου και µόνο κατόπιν συγκεκριµένης εντολής που θα προκύπτει µετά από βλάβη ή
ανάγκη προληπτικής συντήρησης του κάθε οχήµατος.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισµού εντός
της διάρκειας των 8 µηνών διαρκείας της σύµβασης που θα συναφθεί εφόσον δεν
προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε ανταλλακτικά ή εργασίες.
Εργασίες- Ανταλλακτικά
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Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα οχήµατα – µηχανήµατα υπερκατασκευές, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου
κατασκευής του κάθε οχήµατος - µηχανήµατος - υπερκατασκευής µπορεί όµως, όταν
παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή παραλαβής και αυτά της εφάµιλλης
ποιότητας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του αναθεωρηµένου
461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής).
Ορισµός γνήσιου ανταλλακτικού σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13
παράγραφος κ’.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά
που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση του αυτοκινήτου οχήµατος και τα οποία
παράγονται µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο
κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήµατος για την παραγωγή συστατικών µερών ή
ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο.
Περιλαµβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραµµή παραγωγής µε τα
εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκµαίρεται ότι πρόκειται για
γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα
µέρη είναι εφάµιλλης ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν για τη
συναρµολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήµατος και κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήµατος.
Ορισµός ανταλλακτικού εφάµιλλης ποιότητας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα’.: «ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας»: µόνον τα
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία µπορεί ανά πάσα
στιγµή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά
µέρη που χρησιµοποιήθηκαν για τη συναρµολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχηµάτων.
Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από τη
χρήση των οχηµάτων κατά τη διάρκεια της σύµβασης, οι οποίες πιθανόν θα απαιτούν και
ανταλλακτικά για τη άρτια ολοκλήρωσή τους, και οι οποίες δεν µπορούν να αποκλείσουν και
άλλες επίσης κύριες ή / και δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες αποκαλυφθούν κατά την
εξέλιξη της εκτέλεσης των αρχικών εργασιών και δεν µπορούν να προβλεφθούν, αφορούν
σε επισκευές:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

κινητήρα,
κιβωτίου ταχυτήτων,
συµπλέκτη,
αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών),
φρένων,
εµπρόσθιου συστήµατος,
αεροσυµπιεστών,
διαφορικού,
µίζας,
δυναµό,
καµπίνας,
ηλεκτρικού κυκλώµατος,
ηλεκτρονικών συστηµάτων,
κλιµατισµού,
αµαξώµατος και
υπερκατασκευής.
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Επίσης συµπεριλαµβάνονται

•

•
•
•
•
•

η προµήθεια µικρο - αναλωσίµων ανταλλακτικών - υλικών, όπως π.χ.
υαλοκαθαριστήρες, λάµπες, ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώµατος, ταινίες ταχογράφων,
κλπ., για την κάλυψη σχετικών αναγκών,
η προµήθεια - αντικατάσταση µαρκουτσιών στις αρπάγες και µηχανήµατα έργου του
∆ήµου,
η αντικατάσταση (προµήθεια και εργασία) και συντήρηση ελαστικών,
η προµήθεια αλυσίδων χιονιού,
οι εργασίες φανοποιίας των οχηµάτων του ∆ήµου και
οι εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφου, καθώς και η έκδοση των απαραίτητων
πιστοποιητικών.

Στον παρακάτω Πίνακα 2, παρουσιάζονται οµαδοποιηµένες οι κυριότερες εργασίες και
υπηρεσίες που προκύπτουν ανά κατηγορία και οι οποίες είναι ενδεικτικές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1. Ρεκτιφιέ στροφάλου
2. Εφαρµογή κουζινέτων
3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
4. Πλάνισµα καπακιού
5. Πλάνισµα κορµού κινητήρα
6. Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων
7. Αντικατάσταση χιτωνίων
8. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή
9. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
10.Αλλαγή εδρών βαλβίδων
11.Φλάντζες τσιµούχες
12.Ελατήρια
13.Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
14.Ρύθµιση βαλβίδων
15.Αλλαγή αντλίας νερού
16.Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου
17.Καθαρισµός ακροφυσίων ψεκασµού
18. Έλεγχος – επισκευή κυκλώµατος ADBLUE
19. Επισκευή υπερσυµπιεστή
20. Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου
21.Έλεγχος καυσαερίων
22.Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση, βαφή κινητήρα.

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
1. Αλλαγή φουρκέτες
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2. Αλλαγή συγχρόνιζε
3. Αλλαγή ρουλεµάν
4. Αλλαγή γραναζιών
5. Επισκευή αργό γρήγορο
6. Φλάντζες τσιµούχες
7. Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
8. ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ
9. Σταυροί ταχυτήτων
10.Σταθερά ταχυτήτων
11.Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων

3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
1. Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη
2. Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη
3. Αλλαγή σετ δίσκου πλατό ρουλεµάν
4. Ζεύγη φερµουίτ
5. Επισκευή δίσκου
6. Επισκευή πλατό
7. Αλλαγή φυσούνας

4.ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΣΟΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ)
1. Αλλαγή αµορτισέρ
2.Αλλαγή - επισκευή σούστες
3. Αλλαγή µπριγκέτα
4. Αλλαγή σινεµπλόκ
5. Αλλαγή κόντρες κλπ.

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
1. Έλεγχος δικτύου αέρος
2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
3. Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών
4. Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
5. Έλεγχος – τορνάρισµα ταµπούρων
6. Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ
7. Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαρέ
8. Τσιµούχες – δαχτυλίδια

6. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Ακραξόνιο
2. Πείρος ακραξονίου
3. Ρουλεµάν πείρων ακραξονίων
4. Ρουλεµάν µουαρέ
5. Τσιµούχες µουαρέ
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6. Ροδέλες
7. Ροδέλες µεταλλικές
8. Γλίστρες – κουζινέτα
9. Τάπες πηροδακτυλιών
10.Γρασσαδοράκια
11.Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας
12.Έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης
13.Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού
14.Έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως

7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ
1. Στρόφαλος
2. Ρουλεµάν
3. Ελατήρια κόφλερ, σετ
4. ∆ακτυλίδια
5. Mπιέλες
6. Σετ ελατήρια
7. Σετ φλάντζες
8. Σκάστρα κόφλερ
9. Σετ φλάντζες κόφλερ
10.Σετ ελατήρια κόφλερ
11.Βαλβίδα κόφλερ
12.Χιτώνιο κόφλερ
13.Φίλτρα

8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
1. Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν
2. Επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων –ηµιαξονίων
3. Φλάντζες τσιµούχες

9. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.Γενική επισκευή µίζας
2.Αλλαγή µίζας
3.Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου
4.Αλλαγή δυναµό
5.Έλεγχος και επισκευή φωτισµού
6.Αλλαγή φαναριών

10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου
2. Αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης
3. Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
4. Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας
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5. Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας
6. Αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας
7. Επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί
8. Επισκευή καθισµάτων αέρος
9. Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση
10.Επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος
11.Αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα
12.Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων
13.Επισκευή αρθρώσεων θυρών
14.Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων
15.Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών
16.Τσιµούχες στεγανοποίηση

11.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
1. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου
2. Έκδοση Πιστοποιητικού

12.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

12.1. Κατάλογος των Κυριότερων Εργασιών που αφορούν στην Συντήρηση των Υπερκατασκευών των
Απορριµµατοφόρων Οχηµάτων
Αλλαγή box κολώνας container
Αλλαγή αερόφουσκας
Αλλαγή ακρόµπαρου
Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ.
Αλλαγή άκρου εµβόλου µαχαιριού
Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας
Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου
Αλλαγή άκρου λεβιέ
Αλλαγή αµορτισέρ
Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα)
Αλλαγή αναστολέα σώµατος
Αλλαγή ανέµης
Αλλαγή αντλίας νερού
Αλλαγή ανυψωτικού µηχανισµού
Αλλαγή άξονα ράουλoυ
Αλλαγή άξονα
Αλλαγή άξονα αντλίας
Αλλαγή άξονα ανυψωτικού µηχανισµού
Αλλαγή άξονα κινήσεως σασµάν
Αλλαγή άξονα κινητήρα
Αλλαγή άξονα µετάδοσης κίνησης
Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή
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Αλλαγή άρθρωσης εµβ. µαχαιριού
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. πόρτας container
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. προωθητήρα
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. ράουλου
Σταθερ/ση amplirol
Αλλαγή άρθρωσης εµβ. φορείου
Αλλαγή άρθρωσης εµπρ. καβαλέτου
Αλλαγή άρθρωσης µπράτσου ανυψ.
Αλλαγή άρθρωσης πόρτας
Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container
Αλλαγή άρθρωσης πρέσας
Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container
Αλλαγή άρθρωσης σώµατος
Αλλαγή άρθρωσης τροχού container
Αλλαγή ασφάλειας βραχίονα
Αλλαγή ασφάλειας συγκρ. contain
Αλλαγή ατέρµονα ανυψ. µηχανισµού
Αλλαγή βάκτρου εµβόλου
Αλλαγή βαλβίδας
Αλλαγή βάνας
Αλλαγή βάνας τρίοδης
Αλλαγή βάσεων εξάτµισης
Αλλαγή βάσεων κινητήρα
Αλλαγή βάσεων µπάρας ανυψωτικού
Αλλαγή βάσεων σκελετού
Αλλαγή βάσεων σώµατος
Αλλαγή βάσεων τροχών container
Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας
Αλλαγή βάσης αντλίας
Αλλαγή βάσης βαρέλας ράουλου
Αλλαγή βάσης ελατ. σωµ. πρέσας
Αλλαγή βάσης εµβόλου πόρτας
Αλλαγή βάσης µοτέρ
Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού
Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ. µηχανισµού
Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητήρα
Αλλαγή βάσης χειριστηρίου
Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. µηχανισµού
Αλλαγή βραχίονα έλξης container
Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας
Αλλαγή γάντζου έλξης container
Αλλαγή γάντζου πόρτας
Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν.
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Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα
Αλλαγή γραναζιού
Αλλαγή γραναζιού µίζας
Αλλαγή γωνίας τυµπάνου
Αλλαγή δείκτη ελαίου
Αλλαγή δέλτα
Αλλαγή διακόπτη
Αλλαγή διακόπτη χειρισµού συµπ
Αλλαγή ελάσµατος φωτοκύτταρου
Αλλαγή ελαστ. παρεµβ. πόρτας σµα
Αλλαγή ελαστ. σωλ. πιες. µε άκρα
Αλλαγή ελαστ. σωλ. πιες. γάντζου
Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού
Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής
Αλλαγή ελαστικού ποδιάς
Αλλαγή ελαστικού πόρτας
Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης
Αλλαγή ελατηρίου έλξεως
Αλλαγή ελατηρίου σώµατος
Αλλαγή ελατηρίου τζαβέτας
Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου
Αλλαγή εµβόλου υδραυλ. αντλίας
Αλλαγή εµβόλου αέρα
Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού
Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας
Αλλαγή εµβόλου γάντζου
Αλλαγή εµβόλου κτενιού
Αλλαγή εµβόλου µαχαιριού
Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών
Αλλαγή εµβόλου πόρτας
Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου
Αλλαγή εµβόλου προωθητήρα
Αλλαγή εµβόλου συρ. πόρτας ηµιρυµ/νου
Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού
Αλλαγή εµβόλου φορείου
Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιες
Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου
Αλλαγή εµπρόσθιου µέρους σκελετού
Αλλαγή εµπρόσθιας µπάρας
Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ)
Αλλαγή επαφής
Αλλαγή ερταλον κουζινέτου
Αλλαγή ζύγι
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Αλλαγή ηλεκτρ. βαλβ. ψεκ. ύδατος
Αλλαγή ηλεκτρ. συστηµ. ανυψωτ.
Αλλαγή ηλεκτροβαλβίδας
Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ. Κυκλ.
Αλλαγή θηλιάς container
Αλλαγή καδένας
Αλλαγή καλωδιώσεως
Αλλαγή κάµερας
Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου
Αλλαγή κανονιού
Αλλαγή καρδιάς αντλίας
Αλλαγή καρέ άξονα
Αλλαγή κατανεµητή
Αλλαγή κεντρ. ράουλου τυµπάνου
Αλλαγή κεντρ. τµηµ. προωθητήρα
Αλλαγή κεντρικών δοκών σώµατος
Αλλαγή κεφαλής πλυστικού
Αλλαγή κεφαλής τερµατ. διακόπτη
Αλλαγή κιτ οπισθ. παρακ.
Αλλαγή κιτ χειριστηρίου
Αλλαγή κολώνας τζαβεττας
Αλλαγή κολώνων container
Αλλαγή κολώνων οροφής
Αλλαγή κολώνων πατώµατος
Αλλαγή κολώνων σώµατος
Αλλαγή κοµπλέρ
Αλλαγή κοµπλέρ τροχών µειωτήρα
Αλλαγή κουζινέτου
Αλλαγή κοχυλιού
Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού
Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου
Αλλαγή κρεµάστρας µε γλίστρες
Αλλαγή κρουπόν
Αλλαγή κτενιού
Αλλαγή λαδιού
Αλλαγή λαµαρίνας λάστιχου
Αλλαγή λασπωτήρα
Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής
Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού
Αλλαγή λάστιχου σκελετού
Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου
Αλλαγή µαχαιριού πρέσας
Αλλαγή µειωτή
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Αλλαγή µερών τυµπάνου
Αλλαγή µεταλλάκτη
Αλλαγή µίζας
Αλλαγή µισού εµπρ.τµηµ.σκελ.
Αλλαγή µισού τυµπάνου
Αλλαγή µόνιτορ
Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού
Αλλαγή µπάρας σουστών
Αλλαγή µπάρας τιµονιού
Αλλαγή µπουτόν
Αλλαγή µπουτόν ηλεκτρ.χειριστ.
Αλλαγή µπουτονιέρας
Αλλαγή µπράτσου ανυψ. µηχαν.
Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ.
Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισµού
Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα
Αλλαγή οδηγών προωθητήρα
Αλλαγή οδηγών πατώµατος
Αλλαγή όλων των φίλτρων
Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ.
Αλλαγή ουρανού container
Αλλαγή ουρανού πρέσας
Αλλαγή πατώµατος container
Αλλαγή πατώµατος πρέσας
Αλλαγή πελµάτων ανυψωτικού
Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου
Αλλαγή πηνίου
Αλλαγή πι καδένας
Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα
Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας
Αλλαγή πιεζοστάτη
Αλλαγή πίνακα container
Αλλαγή πιστολιού
Αλλαγή πλαϊνού σκάφης
Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας
Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εµβ. πορτ.
Αλλαγή πλαϊνών σώµατος
Αλλαγή πλακακιου αντλίας
Αλλαγή πλακέτας
Αλλαγή πλάτης φορείου
Αλλαγή πλατό
Αλλαγή ποδαρικού
Αλλαγή ποδιάς
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Αλλαγή πορτάκι
Αλλαγή πορτάκι container
Αλλαγή πορτάκι φορτ. πρέσας
Αλλαγή πόρτας
Αλλαγή πόρτας container
Αλλαγή πρίζας
Αλλαγή προβολέα
Αλλαγή προεκτ. σε γαντζ. µπρατς.
Αλλαγή προωθητήρα
Αλλαγή πύρου
Αλλαγή πύρου εµβ.ρ άουλου σµα
Αλλαγή πύρου ραουλ. κυλ. φορ.
Αλλαγή πύρων συµπλ. Container
Αλλαγή ράουλου
Αλλαγή ράουλου container
Αλλαγή ράουλου παλάντζας
Αλλαγή ραουλοφωλιας
Αλλαγή ρεγουλατορου αµπραγιάζ
Αλλαγή ρεγουλατορου µπράτσου
Αλλαγή ρελέ
Αλλαγή ρουλεµ.& γραναζ. µειωτή
Αλλαγή ρουλεµάν & στεγαν. τροχ
Αλλαγή ρουλεµάν άκρου εµβ.φορ.
Αλλαγή ρουλεµάν ανυψωτικού
Αλλαγή ρουλεµάν καβαλέτου
Αλλαγή ρουλεµάν µαχαιριού
Αλλαγή ρουλεµάν πλατό
Αλλαγή ρουλεµάν πόρτας ηµιρυµ/
Αλλαγή ρουλεµάν πρέσας
Αλλαγή ρουλεµάν ράουλου
Αλλαγή ρυθµιστή
Αλλαγή σασµάν
Αλλαγή σιδηροσωλήνα
Αλλαγή σκαλοπατιού
Αλλαγή σκάφης µυλου
Αλλαγή σκάφης πρέσας
Αλλαγή σκελετού
Αλλαγή σταυρού
Αλλαγή στεγανών
Αλλαγή στεγανών εµβολ. ανυψ. container
Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ.
Αλλαγή στεγανών εµβολ. ασφάλισης container
Αλλαγή στεγανών εµβολ. κτενιου
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Αλλαγή στεγανών εµβολ. µαχαιρ.
Αλλαγή στεγανών εµβολ. πόρτας
Αλλαγή στεγανών εµβολ. προωθ.
Αλλαγή στεγανών εµβολ. συγκρ.container
Αλλαγή στεγανών εµβολ. τηλ.Ηµιρυµ/νου
Αλλαγή στεγανών εµβολ. Φορείου
Αλλαγή στεγανών εµβολ. γάντζου
Αλλαγή στεγανών υδρ. εµβ. πόρτας
Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ.
Αλλαγή στεγανών χειρ. φορτ.- εκφ
Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυµπανου
Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγ
Αλλαγή στοπ σούστας
Αλλαγή συρµατόσκοινου
Αλλαγή συροµ. πόρτας ηµιρυµ/νου
Αλλαγή συστ. Γάντζου ασφάλισης container
Αλλαγή συστ. έλεγχουσυµπιεστή
Αλλαγή σωλήνα πολυαµιδίου
Αλλαγή σώµατος
Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ
Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου
Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου ηµιρυµ/νου
Αλλαγή τάκου βαλβίδας
Αλλαγή ταχυσυνδέσµων
Αλλαγή τερµατικού διακόπτη
Αλλαγή τζαβεττας
Αλλαγή τµηµ. καθρέπτη σκελετού
Αλλαγή τµηµ. οροφής
Αλλαγή τµηµ. τραβέρσας σώµατος
Αλλαγή τµήµατος πόρτας
Αλλαγή τµήµατος σκάφης
Αλλαγή τµήµατος σώµατος
Αλλαγή τµήµατος ψευδοπλ.
Αλλαγή τούµπο εµβόλου
Αλλαγή τρoxoύ container
Αλλαγή τραβέρσας πόρτας
Αλλαγή τραβέρσας σκάφης
Αλλαγή τραβέρσας σώµατος container
Αλλαγή τσιµούχας στεγ.ρουλ.
Αλλαγή τσιµουχών ράουλου
Αλλαγή τυµπάνου
Αλλαγή υδρ. ηλεκτροβαλβιδας
Αλλαγή υδρ. κυκλ.ποδαρικων
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Αλλαγή υδρ. κυκλώµατος αντλίας
Αλλαγή υδραυλικής αντλίας
Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα
Αλλαγή φανού
Αλλαγή φάρου
Αλλαγή φίλτρου
Αλλαγή φις
Αλλαγή φλάντζας
Αλλαγή φορείου
Αλλαγή φτερού
Αλλαγή φύλλου αλουµινίου
Αλλαγή φυσουνάκι αέρος
Αλλαγή χειριστηρίου
Αλλαγή χερούλι εργατών
Αλλαγή χωνιού
Αλλαγή ψευδοπλαισίου
Αλλαγή ψυκτροθήκης
Αποσυν.- επαν. ηλεκτ. κιν. πρέσας
Αποσυνδ.-επαν. αναστολέα ελατ.
Αποσυνδ.- επαν. ανατρ. κιβωτ.
Αποσυνδ.- επαν. αντλίας
Αποσυνδ.-επαν. αντλίας πλυστικ
Αποσυνδ.-επαν. ανυψωτ. µηχαν.
Αποσυνδ.- επαν. άξονα ανυψωτ.
Αποσύνδ. -επαν. άξονα µετάδ.
Αποσυνδ.-επαν. βάσης ράουλου ελ
Αποσυνδ.-επαν. βραχίονα ανυψ.
Αποσυνδ.-επαν. δέλτα
Αποσυνδ.-επαν. δοχείου λαδιού
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανατρ.
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανυψ. cont
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανυψ. container
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ανυψωτ.
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. ασφάλισης container
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. βελονιού
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. γάντζου
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. κτενιού
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. µαχαιριού
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. περιστρ.
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. πόρτας
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. προωθ.
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. συγκ. container
Αποσυνδ.-επαν. εµβ. τηλ. Ηµιρυµ/νου
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Αποσυνδ.-επαν. εµβ. φορείου
Αποσυνδ.-επαν. ηλεκτρ. µοτέρ
Αποσυνδ.-επαν. καβαλέτου
Αποσυνδ.-επαν. κρεµάστρας
Αποσυνδ.-επαν. µαχαιριού
Αποσυνδ.-επαν. µειωτή
Αποσυνδ.-επαν. µπράτσου ανυψ.
Αποσυνδ.-επαν. παλάντζας
Αποσυνδ.-επαν. πεντάλ
Αποσυνδ.-επαν. πέταλου
Αποσυνδ.-επαν. πόρτας
Αποσυνδ.-επαν. πόρτας κιβωταµ.
Αποσυνδ.-επαν. προωθητήρα
Αποσυνδ.-επαν. ράουλου
Αποσυνδ.-επαν. ράουλου παλάντζας
Αποσυνδ.-επαν. ραουλων φορείου
Αποσυνδ.-επαν. ρουλεµάν παλάντζας
Αποσυνδ.-επαν. σασµάν
Αποσυνδ.-επαν. σκελετού
Αποσυνδ.-επαν. τηλεχειρ/ριου
Αποσυνδ.-επαν. υδραυλ. Αντλίας
Αποσυνδ.-επαν. υδραυλ.κινητήρα
Αποσυνδ.-επαν. υπερκατασκευής
Αποσυνδ.-επαν. φορείου
Αποσυνδ.-επαν. φορείου συµπιες
Αποσυνδ.-επαν. χειριστηρίου
Αποσυνδ.- µετατ.- επαν. γάντζων
Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ.
Αποσύνδεση πλυστικού
Βαφή container
Βαφή απορ/ρου
Βαφή πόρτας
Βαφή υπερκατασκευής
Έλεγχος & ρύθµιση φωτοκύτταρου
Έλεγχος ανυψωτικού µηχανισµού
Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας
Έλεγχος διαρροών
Έλεγχος εµβόλων πόρτας
Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος
Έλεγχος κοµπρεσέρ
Έλεγχος πιέσεων
Έλεγχος πιέσεως εµβολ. γαντζου
Έλεγχος ραούλων
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Έλεγχος σασµάν
Έλεγχος υδραυλ. αντλίας
Έλεγχος υδραυλ. κινητήρα
Έλεγχος υδραυλ. χειριστηρίου
Έλεγχος ψευδοπλαισίου
Ενίσχυση ανυψωτικού µηχανισµού
Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας
Ενίσχυση άρθρωσης εµβολ. πόρτας
Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου προωθ.
Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου φορείου
Ενίσχυση βάσης ελατηρ. σωµ. πρέσας
Ενίσχυση βάσης εµβόλου φορείου
Ενίσχυση βάσης πύρου τυµπάνου
Ενίσχυση βάσης στήριξης πόρτας
Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ. µηχαν.
Ενίσχυση γέφυρας
Ενίσχυση δέλτα
Ενίσχυση δεξαµενής νερού
Ενίσχυση εµπροσθ. γεφ. ψευδοπλ.
Ενίσχυση εσωτερικού τυµπάνου
Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού
Ενίσχυση κολώνας σώµατος
Ενίσχυση κολώνων πόρτας
Ενίσχυση κοχυλιού
Ενίσχυση κρεµάστρας ανυψωτικού
Ενίσχυση µασιφ τυµπάνου
Ενίσχυση µαχαιριού
Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα
Ενίσχυση ορθοστάτη
Ενίσχυση οροφής σωµατ. πρέσας
Ενίσχυση πατώµατος
Ενίσχυση πετάλου
Ενίσχυση πι καδένας
Ενίσχυση πλαιν. σκάφης πρέσας
Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης
Ενίσχυση πλαισίου
Ενίσχυση πλάτης φορείου
Ενίσχυση ποδιάς
Ενίσχυση πόρτας
Ενίσχυση προωθητήρα
Ενίσχυση πύρων σύµπλεξης container
Ενίσχυση ραουλοφορου βάσης
Ενίσχυση ραουλοφωλιάς

68

18PROC003540075 2018-08-07
Ενίσχυση σασί container
Ενίσχυση σκάφης
Ενίσχυση σώµατος πρέσας
Ενίσχυση τζαβετας
Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας
Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης
Ενίσχυση τυµπάνου
Ενίσχυση φορείου container
Ενίσχυση φτερού
Ενίσχυση φωλιάςγάντζου
Ενίσχυση ψευδοπλαισίου
Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου
Επανατοποθέτηση πρέσας σµα
Επιβράχυνση πλαισίου
Επισκοπή (τορνιρ.-γεµ.) αξον. ραουλων
Επισκευή ανυψωτικού µηχανισµού
Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης
Επισκευή άρθρωσης
Επισκευή βάσεων τροχών container
Επισκευή βάσης εµβόλου φορείου
Επισκευή βάσης ράουλου έλξης
Επισκευή βραχίονα συγκρ.container
Επισκευή γάντζουέλξης cont.
Επισκευή δέλτα
Επισκευή διαρροής εµβολ. µαχαιριού
Επισκευή διαρροής λαστιχ. εισαγωγης
Επισκευή διαρροών υδραυλ. αντλίας
Επισκευή διαρροών υδραυλ. κυκλώµατος
Επισκευή δίσκου
Επισκευή δοχείου λαδιού
Επισκευή εµβόλου ανατρ.
Επισκευή εµβόλου ανυψ. Container
Επισκευή εµβόλου ανυψωτικού
Επισκευή εµβόλου ασφάλισης Container
Επισκευή εµβόλου βελονιού
Επισκευή εµβόλου γάντζου
Επισκευή εµβόλου κουβούκλιου
Επισκευή εµβόλου µαχαιριού
Επισκευή εµβόλου περιστροφής
Επισκευή εµβόλου πόρτας
Επισκευή εµβόλου προωθητήρα
Επισκευή εµβόλου φορείου
Επισκευή εµβόλου χτενιού
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Επισκευή ηλεκτρικούκυκλώµατος
Επισκευή θηλειάς έλξης container
Επισκευή κόντρας διαφορικού
Επισκευή κυκλ. αυτ. λίπανσης
Επισκευή µαχαιριού
Επισκευή µπράτσων ανυψωτικού
Επισκευή οδηγών γλιστρών
Επισκευή οδηγών προσέγγισης container
Επισκευή ουρανού container
Επισκευή πατώµατος
Επισκευή πεντάλ
Επισκευή πλαισίου container
Επισκευή ποδιάς
Επισκευή πορτάκι (πάνω) ηµιρυµ/νου
Επισκευή πόρτας οχήµατος
Επισκευή προωθητήρα
Επισκευή ράουλου
Επισκευή ραουλοφωλιάς
Επισκευή σασµάν
Επισκευή σκαλοπατιού
Επισκευή σκάφης υποδ. απορ/των
Επισκευή σκελετού
Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυµπαν.
Επισκευή συστ. ασφαλ. πόρτας
Επισκευή συστ. αυτοµ. λίπανσης
Επισκευή τηλεχειριστηρίου
Επισκευή υδραυλικής αντλίας
Επισκευή υδραυλικού κινητήρα
Επισκευή υδραυλικού κυκλώµατος
Επισκευή φορείου
Επισκευή φορείου σµα
Επισκευή χειριστηρίου
Ευθυγρ/ση ανυψ. µηχαν.
Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού
Ευθυγρ/ση αρθρ. ασφαλ. πόρτας πρ
Ευθυγρ/ση αρθρ. εµβόλου ανυψ.
Ευθυγρ/ση αρθρώσεων πόρτας πρεσσα
Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώµατος
Ευθυγρ/ση ασφαλειών τζαβετα
Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα
Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σουστών
Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου
Ευθυγρ/ση βραχιόνων ανυψωτικού
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Ευθυγρ/ση γάντζου έλξης cont.
Ευθυγρ/ση γάντζων πόρτας container
Ευθυγρ/ση γωνίας τυµπάνου
Ευθυγρ/ση ελικώσεων τυµπάνου
Ευθυγρ/ση κρεµάστρας
Ευθυγρ/ση µασίφ
Ευθυγρ/ση µπράτσων ανυψωτικού
Ευθυγρ/ση οδηγών µικρής πόρτας container
Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα
Ευθυγρ/ση πλαϊνού αψίδας
Ευθυγρ/ση πλαισίου container
Ευθυγρ/ση ποδιάς
Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω) ηµιρυµουλκούµενου
Ευθυγρ/ση πόρτας
Ευθυγρ/ση πόρτας container
Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής
Ευθυγρ/ση πύρων σύµπλεξης container
Ευθυγρ/ση σασί
Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού
Ευθυγρ/ση σώµατος
Ευθυγρ/ση χτενιού ανυψωτικού
Ευθυγρ/ση-ενισχ. βάσης στηρ. αντλ
Ευθυγρ/ση-ενισχ.γεφυρ. σασί
Ευθυγρ/ση-ενισχ.κεντρ.δοκ.σωµ.
Ευθυγρ/ση-ενισχ.ραουλοφ.βάσεως
Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ
Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαϊνών
Ευθυγρ/ση- τορνάρισµα στεφ.κυλ.τυµ
Ηλεκτρολογικές εργασίες σµα
Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας
Καθαρισµός βαλβίδων
Λίπανση κινούµενων µερών
Λίπανση πρέσας σµα
Μετατροπή βάσεως αντλίας
Ρεγουλάρισµα ανυψωτικού µηχαν.
Ρεγουλάρισµα ραούλων
Ρεγουλάρισµα υδραυλ. κινητήρα
Ρύθµιση ανυψωτικού µηχανισµού
Ρύθµιση µπράτσων ανυψωτικού
Ρύθµιση πιέσεων
Ρύθµιση πόρτας
Ρύθµιση ραούλων
Ρύθµιση σκαλοπατιού
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Ρύθµιση υδρ. κινητήρα
Στεγαν. Λεκάνης υποδοχής απορρ.
Στήριξη βάσεων δέλτα
Συγκόλληση άκρου φορείου
Συγκόλληση αναστολέων σώµατος
Συγκόλληση ανυψωτικού
Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού
Συγκόλληση άξονα αρθρ. βραχ. ανυ
Συγκόλληση αρθρ.εµβολ.ανυψ.
Συγκόλληση αρθρ.εµβόλου πόρτας
Συγκόλληση αρθρ.εµπρ. καβαλέτου
Συγκόλληση άρθρωσης εµβ. Φορείου
Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας
Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωµατ.
Συγκόλληση βάσης εµβόλου ανυψ.
Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ.
Συγκόλληση βάσης στηρ. φτερού
Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας
Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα
Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου
Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container
Συγκόλληση γέφυρας
Συγκόλληση δέλτα
Συγκόλληση δοχείου λαδιού
Συγκόλληση ελάσµατος φωτοκυττ.
Συγκόλληση εµβόλου µαχαιριού
Συγκόλληση εµβόλου φορείου
Συγκόλληση -ενισχ.βάσης µικρ.ράουλου
Συγκόλληση κεντρ.τµηµ.προωθητ.
Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού
Συγκόλληση κολώνας σώµατος
Συγκόλληση κολώνων πόρτας
Συγκόλληση κοχυλιού
Συγκόλληση κρεµάστρας µαχαιρ.
Συγκόλληση κτενιού
Συγκόλληση λάµων στηριξ. µασίφ
Συγκόλληση µασίφ
Συγκόλληση µαχαιριού
Συγκόλληση µπράτσων ανυψωτικού
Συγκόλληση ορθοστάτη
Συγκόλληση πατώµατος
Συγκόλληση πελµάτων στηρ.container
Συγκόλληση πετάλου
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Συγκόλληση πλαισίου
Συγκόλληση ποδιάς
Συγκόλληση πόρτας
Συγκόλληση πόρτας ανατροπής
Συγκόλληση προωθητήρα
Συγκόλληση ραουλοφωλιας
Συγκόλληση σκαλοπατιού
Συγκόλληση σκάφης
Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως
Συγκόλληση σώµατος
Συγκόλληση τραβέρσας
Συγκόλληση τυµπάνου
Συγκόλληση φτερών
Συγκόλληση ψευδοπλαισίου
Συγκόλληση- στήριξη λάστιχου
Σύσφιξη ράουλων
Τοποθέτηση inventer
Τοποθέτηση ανυψωτικού µηχανισµού
Τοποθέτηση γλιστρών κάδων
Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος
Τοποθέτηση µάσκας φορείου
Τοποθέτηση µπουτ/ρας χοάνης
Τοποθέτηση πλαϊνών µπαρών
Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώµατος
Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών
Τορνάρισµα -γέµισµα άξονα παλάντζας
Τορνάρισµα – γέµισµα ράουλου
Τορνάρισµα -κεντράρισµα τυµπάνου

12.2. Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών που αφορούν τις Υπερκατασκευές των Μηχανοκίνητων Σαρώθρων
Απλό service υπερκατασκευής σαρώθρου (αλλαγή φίλτρων ελαίου, αέρος και ελαίου κινητήρα).
Αλλαγή κεντρικής σκούπας και ρύθµισης αυτής.
Αλλαγή πλαϊνής σκούπας και ρύθµισης αυτής.
Γενικό service ήτοι:
α) αλλαγή λαδιών κινητήρων πλαισίου και υπερκατασκευής,
β) αλλαγή φίλτρων: λαδιού πετρελαίου αέρα και των δυο κινητήρων,
γ) έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, ιµάντων, βαλβολίνων σασµάν και διαφορικού, έλεγχος και ρύθµισης
συστήµατος σάρωσης.
Επισκευή του συµπλέκτη µε εξαγωγή και επανατοποθέτηση του σασµάν και την αλλαγή των αντλιών του
συµπλέκτη.
Επισκευή του υδραυλικού µετατροπέα του σαρώθρου.
Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήµατος µετάδοσης κίνησης τουρµπίνας.
Αντικατάσταση συρµατόσκοινου πλαϊνής σκούπας.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής σκούπας.
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Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλαϊνής σκούπας.
Αντικατάσταση ψυγείου συστήµατος ψύξεως βοηθητικού κινητήρα.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας ύδατος συστήµατος ψεκασµού.
Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήµατος σάρωσης.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα πλαϊνής σκούπας.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα κεντρικής σκούπας.
Αντικατάσταση πλαϊνού σωλήνα αναρρόφησης χοάνης.
Αντικατάσταση σωλήνα αναρρόφησης οροφής (προβοσκίδα).
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης ύδατος.
Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση ελαστικών παρεµβυσµατων, επανατοποθέτηση και ρύθµιση αυτής.
Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης.
Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήµατος.
Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος αέρος.
Αντικατάσταση ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας συστήµατος ψεκασµού ύδατος.
Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήµατος.
Αντικατάσταση παρεµβύσµατος πόρτας κάδου.
Αντικατάσταση παρεµβύσµατος χώρου κινητήρα.
Αντικατάσταση παρεµβύσµατος τουρµπίνας.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση µπλοκ ηλεκτροβαλβίδων υδραυλικού συστήµατος.
Αντικατάσταση µεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριµµάτων.
Αντικατάσταση προφυλακτήρων πρόσκρουσης στο εσωτερικό του κάδου απορριµµάτων.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση συστήµατος φίλτρων ψεκασµού ύδατος.
Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήµατος σάρωσης.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση και καθαρισµός δεξαµενής πετρελαίου..
Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας.
Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριµµάτων.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πόρτας κάδου απορριµµάτων και ρύθµιση αυτής.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κεντρικού συστήµατος σάρωσης και ευθυγράµµιση αυτού.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση κελύφους τουρµπίνας αναρρόφησης.
Επισκευή κάδου απορριµµάτων µε αντικατάσταση φθαρµένων τµηµάτων αυτού.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήµατος σάρωσης και ευθυγράµµιση αυτού.
Αντικατάσταση συστήµατος χοάνης αναρρόφησης.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήµατος ανατροπής κάδου.
Εξαγωγή – επισκευή – επανατοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου ανατροπής κάδου.

12.3.Κατάλογος Κυριότερων Εργασιών που αφορούν στις Υπερκατασκευές των Καλαθοφόρων
Απλό service ανυψωτικού (βάσης – κορµού - βραχίονα)
Επισκευή καλαθιού
Επισκευή συστήµατος ασφάλισης
Επισκευή βαρούλκου
Επισκευή τροχαλίας
Επισκευή ραούλου
Αντικατάσταση µαρκουτσιού
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Έλεγχος χειριστηρίων
Έλεγχος βαλβίδας
Έκδοση Πιστοποιητικού

13. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ

13.1. Συντήρηση και Επισκευή Κινητήρα
Ρεκτιφιέ στροφάλου
Εφαρµογή κουζινέτων
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
Πλάνισµα καπακιού
Πλάνισµα κορµού κινητήρα
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
Αλλαγή εδρών βαλβίδων
Φλάντζες τσιµούχες
Ελατήρια
Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
Ρύθµιση βαλβίδων
Αλλαγή αντλία νερού
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα βενζίνης
Έλεγχος καυσαερίων
Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση, κινητήρα.

13.2. Συντήρηση και Επισκευή Κιβωτίου Ταχυτήτων
Αλλαγή φουρκέτες
Αλλαγή συγχρόνιζε
Αλλαγή ρουλεµάν
Αλλαγή γραναζιών
Φλάντζες τσιµούχες
Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ
Σταυροί ταχυτήτων
Σταθερά ταχυτήτων
Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων

13.3. Συντήρηση και Επισκευή Αναρτήσεων
Αλλαγή αµορτισέρ
Αλλαγή σινεµπλόκ
Αλλαγή κόντρες κ.λ.π.

13.4. Συντήρηση και Επισκευή Συστήµατος Πέδησης
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Έλεγχος – επισκευή τρόµπας φρένου
Έλεγχος – επισκευή δαγκάνων δισκόφρενου
Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
Έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων - δίσκων
Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ - τακάκια
Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ
Τσιµούχες – δαχτυλίδια

13.5. Συντήρηση και Επισκευή Εµπρόσθιου Συστήµατος
Επισκευή και αντικατάσταση στις µπουκάλες µπροστινού συστήµατος
Έλεγχος και επισκευή τιµονιού και συστήµατος συγκράτησης αυτού

13.6. Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρικών Συστηµάτων
Γενική επισκευή µίζας
Αλλαγή µίζας
Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου
Αλλαγή δυναµό
Έλεγχος και επισκευή φωτισµού
Αλλαγή φαναριών
Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης
14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ -ΒΑΦΗΣ
Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ επιβατικού
Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ φορτηγού
Αλλαγή παρµπρίζ Μ.Ε.
Αλλαγή µε λάστιχο παρµπρίζ επιβατικού
Αλλαγή µε λάστιχο παρµπρίζ φορτηγού
Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούµενου
Αλλαγή προφυλακτήρα
Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας
Αλλαγή γρύλου τζαµιού
Επισκευή κλειδαριάς πόρτας
Γενικές εργασίες φανοποιίας, π.χ. αλλαγή φαναριών, φτερών, πόρτας, καπώ κ.τ.λ.
Τοποθέτηση γραµµάτων & κίτρινης λωρίδας
15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΧΙΟΝΙΟΥ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ) ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
10-R22,5
335-80-R 20 MPT
235-75-R15
205-80-R16
245-70-R16
255-70-R16
10,5-20 MPT
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18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ταχογράφοι αναλογικοί 125 χλµ. (συσκευασία 100 καρτών)
Ταχογράφοι ψηφιακοί 125 χλµ. (συσκευασία 3 ρολών)
Ασφάλεια σωληνωτή και νέου τύπου (συσκευασία 25 τεµαχίων)
Ασφάλεια µινιόν (συσκευασία 100 τεµαχίων)
Λάµπα 24V (H1,H3,H4)
Λάµπα 24V Η7
Λάµπα 24V Η7
Λάµπα 24V (21W, 21W/5, Σωληνωτή 5w, Ακάλυκη)
Καθαριστικό πετρελαίου συσκευασία 500 ml
Σπρέυ γράσσο συσκευασία 400 ml
Υαλοκαθαριστήρας 36cm - 38cm
Υαλοκαθαριστήρας 41cm
Υαλοκαθαριστήρας 43cm, 45cm, 48cm
Υαλοκαθαριστήρας 51cm
Υαλοκαθαριστήρας 53cm
Υαλοκαθαριστήρας 55cm
Υαλοκαθαριστήρας 60cm, 65cm
Υαλοκαθαριστήρας φαρδύς
Σπρέυ αιθέρας συσκευασία 550 ml
Σπρέυ αντισκωριακό συσκευασία 400 ml
Σπρέυ επαφών συσκευασία 400 ml
Υγρό υαλοκαθαριστήρων 4 lt
Ηλιοπροστασία µεγάλη
Παραφλού 4 lt
Αρωµατικό χώρου καµπίνας τύπου Wurth
Καλώδια ρεύµατος βαρέως τύπου
Φάρος µαγνητικός 12V
Φάρος µαγνητικός 24V
Μονωτική ταινία
Λαστιχένιο πατάκι µεγάλο
Λαστιχένιο πατακι µικρό
Λαστιχένια πατάκια σετ (2 µεγάλα και 2 µικρά)
Πανάκι στεγνώµατος 60x40 από πλύσιµο
Σκούπα πλυσίµατος φορτηγού
Πανί καθαρισµού (στουπί) α΄ ποιότητας ανά Kg
Αντλία βενζίνης

19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΩΝ
Μαρκούτσι ¼’’
Μαρκούτσι 5/16’’
Μαρκούτσι 3/8’’
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Μαρκούτσι ½’’
Μαρκούτσι 5/8’’
Μαρκούτσι ¾’’
Μαρκούτσι 1’’
Άκρα BSP ¼’’
Άκρα BSP 5/16’’
Άκρα BSP 3/8’’
Άκρα BSP ½’’
Άκρα BSP 5/8’’
Άκρα BSP ¾’’
Άκρα BSP 1’’
Άκρα 6L
Άκρα 6S
Άκρα 8L
Άκρα 8S
Άκρα 10L
Άκρα 10S
Άκρα 12L
Άκρα 12S
Άκρα 14L
Άκρα 14S
Άκρα 15L
Άκρα 15S
Άκρα 16L
Άκρα 16S
Άκρα18L
Άκρα 18S
Άκρα 20 L
Άκρα 20S
Άκρα UNF 7/16
Άκρα UNF ½
Άκρα UNF 9/16
Άκρα UNF 11/16
Άκρα UNF 1/16
Άκρα UNF 1 1/4

Οι εργασίες φανοποιίας που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 2 (Παρ. 14) θα
πραγµατοποιούνται από τον εκάστοτε ανάδοχο που θα αναλάβει τις µηχανολογικές εργασίες.
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη

Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ ∆ιοικητικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
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Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ -

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επειδή η προµέτρηση ανταλλακτικών – εργασιών δεν είναι δυνατή, ο ενδεικτικός
προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης δεν περιλαµβάνει επιµέρους ποσότητες αυτών,
αλλά µόνο την κατ΄ εκτίµηση δαπάνη (ως κατ’ αποκοπή ποσό) του συνόλου της κάθε
Οµάδας.
Όπως έχει αναφερθεί, οι δαπάνες των ανταλλακτικών – εργασιών θα είναι εκείνες των
επίσηµων τιµοκαταλόγων (ανταλλακτικών – εργασιών) του κατασκευαστή ή του επίσηµου
αντιπροσώπου του οχήµατος / υπερκατασκευής ή µηχανήµατος, µειωµένες κατά την
έκπτωση της δηµοπρασίας.
Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσηµο
τιµοκατάλογο, αυτές θα τιµολογούνται µε τη συµβατική τιµή της εργατοώρας (την οποία
υποχρεούται έκαστος συµµετέχων να δηλώσει στην οικονοµική του προσφορά µε
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986) µε βάση τον αριθµό των εργατοωρών που δίδονται
από τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους.
Επίσης, εάν υπάρχουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε
εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο, αυτές θα τιµολογούνται
µε βάση τις ώρες εργασίας που θα συµφωνούνται από κοινού µε τον ανάδοχο και το ∆ήµο.
Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης:
246.574,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, ως Πίνακας 3 της επόµενης σελίδας.
Η χρέωση του ανωτέρω ποσού θα αφορά στους παρακάτω Κ.Α. ο.ε. 2018
Κ.Α. 10.6263.0001 µε τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 15.6263.0001 µε τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 20.6263.0001 µε τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”,
Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο “Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων”,
καθώς επίσης σε αντίστοιχα ΚΑ ο.ε. 2019 για το µέρος του συνολικού ποσού που θα αφορά
στο 2019.
Στον Πίνακα 4 παρατίθενται ανά Οµάδα του ενδεικτικού προϋπολογισµού τα cpv µε τα
αντίστοιχα ποσά τους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Α: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (CPV 50110000-9, 34913000-0)

ΟΜΑ∆Α Α1: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER CHRYSLER- UNIMOG

1

ΚΗΗ 5524

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ5525

Απορριµµατοφόρο

3

ΚΗΗ 5526

Απορριµµατοφόρο

4

ΚΗΗ 5529

Απορριµµατοφόρο

5

KHH2304

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

6

ΜΕ 104745

Πολυµηχάνηµα

7

KHH 6442

Απορριµµατοφόρο

8

KHH 6440

Απορριµµατοφόρο

9

ΚΗΟ 6056

Απορριµµατοφόρο

10

ΚΗΟ 5502

Απορριµµατοφόρο

11

ΚΗΙ 7256

Απορριµµατοφόρο

12

ΚΗΙ 3072

Απορριµµατοφόρο

13

ΚΗΙ 6566

Απορριµµατοφόρο

14

ΚΗΟ 6029

Πυροσβεστικό

15

ME 107371

Πυροσβεστικό

16

ΜΕ 104749

Πυροσβεστικό

17

ΑΝΕΥ

Πυροσβεστικό

18

KHH 6438

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

ΟΜΑ∆Α Α1.1

ΟΜΑ∆Α Α1.2

ΟΜΑ∆Α Α1.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

23.000

4.000

8.400
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19

KHO 5798

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

20

ΑΝΕΥ

Βυτιοφόρο

21

ΚΗΟ 6025

Βυτιοφόρο

22

ΜΕ 112534

Αλατοδιανοµέας - Λεπίδα Αποχιονισµού

23

ME 83637

Καλαθοφόρο

24

KHO 5556

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

ΟΜΑ∆Α A2: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO

1

ME 124336

Πυροσβεστικό

2

ME 112658

Πυροσβεστικό

3

ME 67452

Πυροσβεστικό

4

KHI 3182

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

5

KHI 3183

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

6

ME 99920

Πυροσβεστικό

7

ΚΗΗ 6418

Βυτιοφόρο

ΟΜΑ∆Α Α2.1

ΟΜΑ∆Α Α2.2

ΟΜΑ∆Α Α2.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

8.000

1.500

2.000

ΟΜΑ∆Α Α3.1

ΟΜΑ∆Α Α3.2

ΟΜΑ∆Α Α3.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

3.500

500

600

ΟΜΑ∆Α Α4.1

ΟΜΑ∆Α Α4.2

ΟΜΑ∆Α Α4.3

ΟΜΑ∆Α A3: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN

1

ME 59569

Καλαθοφόρο

2

ME 56545

Καλαθοφόρο

3

ME131156

Καλαθοφόρο

4

ΚΗΗ 2219

Απορριµµατοφόρο

ΟΜΑ∆Α A4: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO
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1

ΚΗΙ 7296

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

2

ΚΗΟ 6199

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

3

KHO 6166

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

2.500

1.000

1.500

ΟΜΑ∆Α Α5.1

ΟΜΑ∆Α Α5.2

ΟΜΑ∆Α Α5.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

5.000

500

500

ΟΜΑ∆Α Α6.1

ΟΜΑ∆Α Α6.2

ΟΜΑ∆Α Α6.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

3.000

500

600

ΟΜΑ∆Α Α7.1

ΟΜΑ∆Α Α7.2

ΟΜΑ∆Α Α7.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

1.000

300

1.000

ΟΜΑ∆Α Α8.1

ΟΜΑ∆Α Α8.2

ΟΜΑ∆Α Α8.3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΡΕΝΑ

ΟΜΑ∆Α A5: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN-DAF

1

ΖΧΟ 5927

Βυτιοφόρο

2

ΚΗΙ 7287

Φορτηγό Ανατρεπόµενο

3

ΚΗΗ 6169

Τράκτορας

4

ΚΗΗ 6168

Απορριµµατοφόρο

ΟΜΑ∆Α A6: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU

1

ΚΗΗ 6153

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ 6247

Απορριµµατοφόρο

3

KHH 2254

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

ΟΜΑ∆Α A7: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH

1

ME 105787

Πυροσβεστικό

ΟΜΑ∆Α A8: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR
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1

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447

Πυροσβεστικό

1.000

400

900

B: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (CPV 50110000-9, 34913000-0)

ΟΜΑ∆Α B1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
1

ΜΕ 122412

Εκσκαφέας - Φορτωτής

2

ME131160

Φορτωτης

3

ME 84682

Εκσκαφέας - Φορτωτής

4

ME 59570

Εκσκαφέας - Φορτωτής

5

ME 56384

Εκσκαφέας - Φορτωτής

6

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 249324

Εκσκαφέας - Φορτωτής

7

ME 84683

Φορτωτής

8

ME 84681

Πολυµηχάνηµα

9

ME 62344

Πολυµηχάνηµα

10

ME 88139

Εκσκαφέας - Φορτωτής

11

ΜΕ 124981

Χορτοκοπτικό

12

ΜΕ 3102

Εκχιονστικό

21.000

ΟΜΑ∆Α B2: ΣΑΡΩΘΡΑ
1

ΜΕ 114472

Σάρωθρο

2

ME 84680

Σάρωθρο

3

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
TEB50CC5078104385

Σάρωθρο

4

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 20569

Σάρωθρο

6.000

Γ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9, 34432000-4 )

ΟΜΑ∆Α Γ1: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9)
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1

KHH 2318

Επιβατικό Fiat

2

KHH 2319

Επιβατικό Fiat

3

KHH 2320

Επιβατικό Fiat

4

KHH 2172

Επιβατικό SUZUKI

5

ΚΗΙ 9644

Επιβατικό AUDI

6

ΚΗΗ 6415

Επιβατικό FIAT

7

ΚΗΙ 9644

Επιβατικό AUDI

8

ΚΗΗ 6415

Επιβατικό FIAT

9

KHH 5530

Επιβατικό SMART

10

ΚΗΗ 2233

Επιβατικό SCODA

11

KHI 3176

Επιβατικό SUZUKI

12

KHI 3159

Επιβατικό SUZUKI

13

KHI 3018

Επιβατικό SUZUKI

14

KHI 3017

Επιβατικό SUZUKI

15

KHI 7262

Επιβατικό HYUNDAI

16

KHI 7261

Επιβατικό HYUNDAI

17

KHI 3109

Επιβατικό HYUNDAI

18

KHI 3058

Επιβατικό VOLVO

19

KHO 6098

Επιβατικό SANTANA

20

KHO 6028

Επιβατικό SANTANA

7.000

ΟΜΑ∆Α Γ2: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9)
15.200
1

ΜΕ 104809

Πυροσβεστικό MITSUBISHI

2

ΚΗΗ 2308

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI

3

ΚΗΗ 2323

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

4

ΚΗΗ 2324

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο

5

ME 107323

Πυροσβεστικό MAZDA
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6

KHH 2269

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FIAT

7

ΚΗΙ 9646

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD

8

KHI 9647

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD

9

KHH 2255

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD

10

ME 107337

Πυροσβεστικό FORD

11

ΚΗΗ 2309

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD

12

ΚΗΗ 2310

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο TOYOTA

13

KHH 2261

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο DAEWOO

14

KHH 2155

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο NISSAN

15

KHO 6058

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο SUZUKI

16

KHI 6585

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI

17

KHO 6153

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI

18

KHO 6140

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI

19

KHO 6137

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI

20

KHO 6132

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI

21

KHO 5730

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MITSUBISHI

22

KHI 7293

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA

23

KHI 7292

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA

24

KHI 3174

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA

25

KHI 3120

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA

26

KHI 3119

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA

27

KHI 3041

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο MAZDA

28

ME 79704

Πυροσβεστικό MAZDA

29

KHI 3175

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο FORD

30

KHI 3019

Φορτηγό µη ανατρεπόµενο TOYOTA

ΟΜΑ∆Α Γ3:∆ΙΚΥΚΛΑ (CPV 50110000-9, 34432000-4)
1

ΒΝΙ 0048

∆ίκυκλο HONDA

1.000
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2

BNI 0049

∆ίκυκλο HONDA

3

KT 3980

∆ίκυκλο SUZUKI

4

ΙΡΜ 0741

∆ίκυκλο PIAGGIO

5

ΖΧΚ 0717

∆ίκυκλο YAMAHA

∆: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (CPV 50113000-0, 34913000-0)

1

ΚΗΙ 7312

Λεωφορείο ICARUS E91

2

KHI 7313

Λεωφορείο ICARUS E91

3

ΚΗΙ 3145

Λεωφορείο IVECO

4

KHI 3034

Λεωφορείο MAN-DAF

5

ΚΗΗ 2253

Λεωφορείο MAN-DAF

7.000

Ε: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (CPV 50110000-9, 34913000-0)

ΟΜΑ∆Α Ε1: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-NISSAN-ISUZU-DAF)
1

ΚΗΗ 5524

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ5525

Απορριµµατοφόρο

3

ΚΗΗ 5526

Απορριµµατοφόρο

4

ΚΗΗ 5529

Απορριµµατοφόρο

5

KHH 6442

Απορριµµατοφόρο

6

ΚΗΗ 6440

Απορριµµατοφόρο

7

ΚΗΟ 6056

Απορριµµατοφόρο

8

ΚΗΟ 5502

Απορριµµατοφόρο

9

ΚΗΙ 7256

Απορριµµατοφόρο

10

ΚΗΙ 3072

Απορριµµατοφόρο

11

ΚΗΙ 6566

Απορριµµατοφόρο

12

KHH 6247

Απορριµµατοφόρο

16.450
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13

ΚΗΗ 2219

Απορριµµατοφόρο

14

ΚΗΗ 6153

Απορριµµατοφόρο

15

ΚΗΗ 6168

Απορριµµατοφόρο

ΟΜΑ∆Α Ε2: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ NISSAN- MERCEDES)
1

ME 59569

Καλαθοφόρο

2

ME 56545

Καλαθοφόρο

3

ME131156

Καλαθοφόρο

4

ME 83637

Καλαθοφόρο

3.000

ΟΜΑ∆Α Ε3: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ VOLVO-MAN-FIAT IVECO-MERCEDES)
1

ΚΗΙ 7296

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε Αρπάγη)

2

ΚΗΟ 6199

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε Αρπάγη)

3

KHO 6166

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε Αρπάγη)

4

ΚΗΙ 7287

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε Αρπάγη)

5

KHI 3182

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε Αρπάγη)

6

KHI 3183

Φορτηγό ανατρεπόµενο

7

KHO 5798

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (µε Αρπάγη)

8

ΚΗΗ 6438

Φορτηγό ανατρεπόµενο

16.000

ΟΜΑ∆Α Ε4: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES- FUMO CAR- FORD- IVECO-MAZDA-MITSUBISHI-BREMACH)
1

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
41611510-013578

Πυροσβεστικό

2

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447

Πυροσβεστικό

3

ΜΕ 3102

Εκχιονστικό

4

ΜΕ 112534

Αλατοδιανοµέας - Λεπίδα Αποχιονισµού

5

ΜΕ 104745

Πολυµηχάνηµα

6

ME 107371

Πυροσβεστικό

6.000
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7

ΜΕ 104749

Πυροσβεστικό

8

ΚΗΟ 6029

Πυροσβεστικό

9

ME 99920

Πυροσβεστικό

10

ME 67452

Πυροσβεστικό

11

ME 124336

Πυροσβεστικό

12

ME 112658

Πυροσβεστικό

13

ME 107337

Πυροσβεστικό

14

ME 107323

Πυροσβεστικό

15

ME 79704

Πυροσβεστικό

16

ΜΕ 104809

Πυροσβεστικό

17

ME 105787

Πυροσβεστικό

ΟΜΑ∆Α Ε5: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAN)
1

ΚΗΟ 6025

Βυτιοφόρο

2

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
WDB6760121K012348

Υδροφόρα

3

ΚΗΗ 6418

Βυτιοφόρο

4

ΖΧΟ 5927

Βυτιοφόρο

1.000

ΟΜΑ∆Α Ε6: PRESS CONTAINER 55m3 “ΚΑΟΥΣΗΣ”
1

ΚΗΗ 6169

Press Container 55m3
Press Container 55m3

2

2.700

ΟΜΑ∆Α Ε7: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI)
1

ΜΕ 124981

Χορτοκοπτικό

500

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ (CPV 50116500-6, 34350000-5)
Προµήθεια καινούριων και εργασίες επισκευής ελαστικών

18.000
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ΟΜΑ∆Α Ζ: ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ (CPV 34324000-4)
Προµήθεια αλυσίδων χιονιού των ενδεικτικών διαστάσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της
Τεχνικής Περιγραφής

1.050

ΟΜΑ∆Α Η: ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (CPV 34913000-0 )
Προµήθεια µικροαναλώσιµων ανταλλακτικών, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 2
της Τεχνικής Περιγραφής

1.800

ΟΜΑ∆Α Θ: ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ (CPV 34913000-0 )
Προµήθεια µαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα µηχανήµατα έργου όπως αυτά ενδεικτικά
αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Τεχνικής Περιγραφής

1.650

ΟΜΑ∆Α Ι: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ (CPV 50110000-9)
Εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων και έκδοση Πιστοποιητικών

2.300

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α1 – Ι (σε Ευρώ)

198.850,00

ΦΠΑ 24% (σε Ευρώ)

47.724,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε Ευρώ)

246.574,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΣΥΝΟΛΟ CPV 50110000-9 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων
οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού) (σε Ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ CPV 50113000-0 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων) (σε Ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ CPV 50116500-6 (Υπηρεσίες επισκευής, προσαρµογής και ζυγοστάθµισης
ελαστικών) (σε Ευρώ)

131.550,00

5.787,00
1.395,00
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ΣΥΝΟΛΟ CPV 34913000-0 (∆ιάφορα ανταλλακτικά) (σε Ευρώ)

76.025,00

ΣΥΝΟΛΟ CPV 34432000-4 (Μέρη και εξαρτήµατα για δίκυκλα) (σε Ευρώ)

414,00

ΣΥΝΟΛΟ CPV 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως) (σε Ευρώ)

20.925,00

ΣΥΝΟΛΟ CPV 34324000-4 (Τροχοί, µέρη και εξαρτήµατά τους) (σε Ευρώ)

1.302,00

ΣΥΝΟΛΟ CPV 34330000-9 (Ανταλλακτικά για οχήµατα µεταφοράς αγαθών, µικρά φορτηγά
και αυτοκίνητα) (σε Ευρώ)

9.176,00

ΣΥΝΟΛΟ (σε Ευρώ)

246.574,00

Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη

Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ ∆ιοικητικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Γενικά
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για µια ή περισσότερες Οµάδες, όπως αυτές δίνονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσει
•
•

πιστοποιητικό εγγραφής σε εµπορικό / βιοµηχανικό επιµελητήριο σε επαγγελµατική κατηγορία
σχετική µε την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών και
άδεια λειτουργίας συνεργείου από αρµόδιο φορέα.

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη προϋπολογίστηκε στα 246.574,00€ συµπεριλαµβανοµένης της
δαπάνης του Φ.Π.Α 24%.

Άρθρο 2ο : Αντικείµενο
Αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών, για όλα τα οχήµατα, υπερκατασκευές και µηχανήµατα
έργου που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι:
1. τακτική (προγραµµατισµένη) συντήρηση, όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήµατος (κάθε
6 ή 12 µήνες ή κατόπιν συγκεκριµένου αριθµού χιλιοµέτρων ή ωρών λειτουργίας),
2. αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων ανταλλακτικών,
3. προµήθεια καινούργιων και εργασίες επισκευής ελαστικών,
4. εργασίες φανοποιίας των οχηµάτων του ∆ήµου,
5. προµήθεια αλυσίδων χιονιού,
6. προµήθεια και αντικατάσταση µαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα µηχανήµατα έργου του
∆ήµου,
7. προµήθεια µικροαναλώσιµων ανταλλακτικών και
8. εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων, καθώς και έκδοση των απαραίτητων
πιστοποιητικών.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα καταθέσουν προσφορές µε τις οποίες, επί ποινή
αποκλεισµού, θα αναλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών της παρούσας µελέτης
για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων της Οµάδας για την οποία συµµετέχουν, και σε
καµία περίπτωση για τη συντήρηση και επισκευή µεµονωµένων οχηµάτων κάθε Οµάδας.
Αναλυτικά:
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1. Αποκατάσταση Έκτακτης Βλάβης
Τα οχήµατα του ∆ήµου παρουσιάζουν, λόγω της χρήσης τους, πληθώρα προβληµάτων όπως:
φθορές στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστηµα πέδησης και ανάρτησης, στα
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήµατα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναµικά κυκλώµατα, στις
υπερκατασκευές και στα κουβούκλια.
Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοούµε και τη διαδικασία
- παραλαβής του οχήµατος (είτε από το Αµαξοστάσιο είτε από οποιοδήποτε σηµείο εντός του
∆ήµου καθώς και κατά µήκος της διαδροµής έως το ΧΥΤΑ),
- µεταφοράς του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου µε έξοδα του αναδόχου, στην περίπτωση που
αυτό έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και είναι αδύνατη η αυτοδύναµη µετακίνησή του,
- αποκατάστασης της βλάβης (συµπεριλαµβανοµένων εργασιών γενικής φανοποιίας ή βαφής
ολόκληρου του οχήµατος σε χρώµα της επιλογής του ∆ήµου, γενική επισκευή των µηχανικών
µερών, γενική επισκευή της υπερκατασκευής) και
- επιστροφής του οχήµατος στο ∆ηµοτικό Αµαξοστάσιο, έτοιµου σε πλήρη λειτουργία.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέµβαση οδικής βοήθειας ή
περισυλλογής ακινητοποιηµένου οχήµατος, ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη του
αναδόχου χωρίς καµιά προσαύξηση του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητή µονάδα συνεργείου για να επεµβαίνει όλο το 24ωρο όλες
τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4 ωρών το
πολύ από την ειδοποίησή του.
Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες ο ανάδοχος θα φέρει µόνο την υποχρέωση µεταφοράς του
οχήµατος στο συνεργείο αποκατάστασης της βλάβης.
Το κόστος των απαιτούµενων ανταλλακτικών ενσωµατώνεται στο κόστος επισκευής και βαρύνει
τον ανάδοχο.
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο
κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ αριθ.
1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι
µεταχειρισµένα) και θα καλύπτονται από εγγύηση.
Τυχόν επιπλέον βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν κατά την αποκατάσταση των βλαβών θα
αποκαθιστώνται χωρίς επιπλέον χρέωση, ώστε το όχηµα να παραδίδεται έτοιµο προς πλήρη και
ασφαλή λειτουργία.
Σε περιπτώσεις έκτακτων επισκευών ο ανάδοχος δε θα προβαίνει στην αποσυναρµολόγηση των
προς επισκευή µερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη
απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση
των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη
του Γραφείου Κίνησης και της αρµόδιας Επιτροπής Γνωµοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των
Αυτοκινήτων και Οχηµάτων του ∆ήµου.
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2. Προµήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών και εργασίες επισκευής ελαστικών
Ο ανάδοχος οφείλει να προµηθεύει µε ελαστικά επιλογής της Υπηρεσίας, τα οποία σε κάθε
περίπτωση θα είναι µεταξύ αυτών που συµπεριλαµβάνονται στα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης
από τα εργοστάσια κατασκευής των οχηµάτων. Τα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν ευρωπαϊκή
πιστοποίηση ελαστικών (ECE Regulation 30 ή το παλαιότερο Directive 92/23/EEC). Η
συµµόρφωση στο ανωτέρω πρότυπο δηλώνεται µε το σήµα ‘’Ε’’ ή ‘’e’’ στην πλευρά του ελαστικού
µαζί µε έναν µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό που δείχνει τη χώρα η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το
ελαστικό.
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει όποιο ελαστικό οποιουδήποτε οχήµατος /
µηχανήµατος του στόλου του ∆ήµου καταστραφεί και δεν δύναται να επισκευαστεί µε αντίστοιχο
πρώτης τοποθέτησης.
Ο ανάδοχος θα διαθέτει κινητό συνεργείο, το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός δύο (2)
ωρών από την ενηµέρωσή του από το ∆ήµο, προκειµένου να επισκευάζει στο Αµαξοστάσιο του
∆ήµου ή στο δρόµο, σε περίπτωση που το όχηµα δεν µπορεί να µετακινηθεί, οποιαδήποτε τυχόν
βλάβη ελαστικού ήθελε συµβεί.

3. Προµήθεια αλυσίδων χιονιού
Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει τα αυτοκίνητα και τα µηχανήµατα του ∆ήµου µε αλυσίδες χιονιού σε
ποσότητες και διαστάσεις που θα ζητηθούν από το Γραφείο Κίνησης.
4. Προµήθεια και αντικατάσταση µαρκουτσιών
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει το ∆ήµο µε µαρκούτσια για τις αρπάγες και τα µηχανήµατα
έργου του ∆ήµου.
5. Προµήθεια µικροαναλώσιµων ανταλλακτικών
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει το ∆ήµο µε τα µικροαναλώσιµα ανταλλακτικά που
ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Τεχνικής Περιγραφής.
6. Εργασίες ταχογράφων
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει εργασίες επισκευής και συντήρησης των ταχογράφων των
οχηµάτων, καθώς και να εκδίδει τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Άρθρο 3ο : ∆ικαιολογητικά Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
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1. Έκαστος συµµετέχων στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά:
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε
πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών
που συνοδεύουν αυτή και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
3. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου του οικονοµικού φορέα που συµµετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία και στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες επισκευής των οχηµάτων του
∆ήµου.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται τον έλεγχο του
συνεργείου τους, όποτε η Υπηρεσία κρίνει αυτό απαραίτητο, για να διαπιστωθεί είτε η ποιότητα
των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών, είτε η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του τεχνικού
προσωπικού.
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα φέρουν
σήµανση CE. Αν ο ανάδοχος δε δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήµανσης CE για τα
ανταλλακτικά που χρησιµοποιεί, θα υποχρεούται να προσκοµίσει βεβαίωση καταλληλότητας
ανταλλακτικών που παρέχεται από επίσηµο αντιπρόσωπο ή διανοµέα των αντίστοιχων οχηµάτωνµηχανηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα, που θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα
απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, διαφορετικά υποχρεούται σε άµεση
δωρεάν αντικατάστασή τους.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι, για την περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος και
απαιτηθεί έλεγχος σε εξειδικευµένο εργαστήριο για εξακρίβωση των λόγων αστοχίας των υλικών,
τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα πρέπει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από
τη γραπτή ενηµέρωση της Υπηρεσίας να παραλαµβάνει το εκάστοτε όχηµα προς συντήρηση και
επισκευή.
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών και
ανταλλακτικών για ένα (1) έτος τουλάχιστον.

9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για την επισκευή – συντήρηση των οχηµάτων του
∆ήµου που βρίσκονται εντός του διαστήµατος εργοστασιακής εγγύησης αυτή θα πραγµατοποιείται
σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο του κατασκευαστή – αντιπροσώπου του στην Ελλάδα (προκειµένου
να παραµείνει η εγγύηση τους σε ισχύ).
10. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι για όποια τυχόν καινούργια αυτοκίνητα και
µηχανήµατα έργου προµηθευτεί ο ∆ήµος (πλέον των αναφεροµένων στην Τεχνική Περιγραφή, σε
χρόνο κατόπιν της διακήρυξης) και τα οποία κατατάσσονται (βάση του τύπου τους ή/και της
βλάβης που εµφανίζουν σε Οµάδα για την οποία έχει προσφέρει), αυτά θα συντηρούνται για το
χρονικό διάστηµα που ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση τους σε εξουσιοδοτηµένα συνεργεία του
δικτύου της µάρκας τους (λόγω της σχετικής υποχρέωσης για να παραµένει σε ισχύ η εγγύησή
τους).
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11. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής υπηρεσίας, όπως έκτακτα περιστατικά επισκευής
(απρόβλεπτες βλάβες), ακινητοποίηση των οχηµάτων επί του οδοστρώµατος οι διαγωνιζόµενοι θα
πρέπει να παρέχουν επί 24ώρου βάσεως δυνατότητα µεταφοράς αδαπάνως των οχηµάτων στο
χώρο τους και αυτό να βεβαιώνεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στο φάκελο
προσφοράς.

12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει, καταθέτοντας τις απαραίτητες βεβαιώσεις, ότι διαθέτει το
απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη
για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του και να καταθέτει βεβαίωση του κατασκευαστή ή του
επίσηµου αντιπροσώπου του οχήµατος- µηχανήµατος ή της υπερκατασκευής στη χώρα µας, ότι
διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη.
13. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 µε τις Οµάδες (του ενδεικτικού προϋπολογισµού της
µελέτης) για τις οποίες συµµετέχει στο διαγωνισµό.
14. Κατάσταση και Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης.
15. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
16. Κατάσταση των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόµενου (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι
σχετικές µε την υπό ανάθεση υπηρεσία και που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούµενη τριετία, µε
αναφορά του ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
17. Έκαστος συµµετέχων για τις Οµάδες ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3, ΣΤ4, ΣΤ5, ΣΤ6 και ΣΤ7 του ενδεικτικού
προϋπολογισµού, που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των υπερκατασκευών των οχηµάτων
του ∆ήµου (οι οποίες προκειµένου να κατασκευαστούν απαιτείται συγκεκριµένη τεχνική επάρκεια
και τεχνογνωσία), θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσει:
Α) Πιστοποιητικά ανεξαρτήτων φορέων, που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους
οργανισµούς, ότι ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ISO
9001:2008 και ISO 14001 ή ισοδύναµα / νεώτερα τους για τις δραστηριότητές του που
σχετίζονται µε τη σχετική Οµάδα, και
Β) Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης εργαζοµένου µε την ειδικότητα συγκολλητή για τον
οποίο υποβάλλεται και το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου & Πιστοποίησης του.
18. Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, ο οικονοµικός φορέας θα
πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο
της ανάθεσης.
19. Προς απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατο-οικονοµικής επάρκειας, άρθρο 75 του Ν.
4412/2016, ο προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει αποδεικτικό, π.χ. ισολογισµό, τιµολόγια
πώλησης κλπ., ότι ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης στον τοµέα των
δραστηριοτήτων που αφορά την Οµάδα για την οποία συµµετέχει είναι τουλάχιστον ίσος του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της Οµάδας.
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20. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση
κάποιων εργασιών πρέπει να καταθέσει αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόµενου συνεργείου, το
οποίο θα έχει και τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις της προηγούµενης παραγράφου, αν αυτό
απαιτείται, καθώς και Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη του ότι σε περίπτωση ανάθεσης της
εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου τις εργασίες αυτές.
21. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή.
Εάν είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του ιδ. φορέα ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή
Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα.
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής / τεχνικής
προσφοράς ή η µη προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του
νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό.
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος
υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο.
Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής από όλους τους φορείς,
πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής καθώς και του ελεύθερου
ανταγωνισµού στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δηµοσίων συµβάσεων.

Άρθρο 4ο:Τρόπος Σύνταξης Τεχνικών Προσφορών
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Αµαξοστάσιο του ∆ήµου (Μεγάλου Αλεξάνδρου &
Λακωνίας, Άγιος Στέφανος, 210 81 44 450) αφού αποστείλουν σχετική αίτηση και, σε συνεννόηση
µε την Υπηρεσία, να εξετάσουν τα οχήµατα και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες τους.
Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους
βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου.
Οι τύποι των οχηµάτων όπως αναγράφονται προέρχονται από τις άδειες κυκλοφορίας τους.
Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε διαγωνιζόµενος,
κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, θα πρέπει να συµπεριλάβει τις ενότητες που
αναφέρονται παρακάτω:

Ενότητα Α: Στοιχεία Τεχνικής Οργάνωσης Προσφέροντος
Θα περιγράφονται, µε τρόπο που να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
- Οι εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών: θέση, ωφέλιµη
επιφάνεια, χωρική διάταξη, περιγραφή αποθηκών ανταλλακτικών, συνεργείων, υπαίθριων χώρων,
θέση αποκατάστασης τρέχουσων φθορών, κλπ.
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- Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και τα βασικότερα εργαλεία-µηχανήµατα που θα
χρησιµοποιηθούν για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (είδος, ποσότητα, βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά, ηλικία εξοπλισµού, κ.α.).
-Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών ISO 9001: 2008 και ISO 14001
(µόνο για τις Οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού που αφορούν τις υπερκατασκευές).
-Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα.
Ενότητα Β: Εµπειρία Προσφέροντος
Θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
-Σύντοµη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συµβάσεων µε ιδιωτικούς ή δηµόσιους
φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείµενο, κόστος εργασιών, κ.α.), καθώς και αντίγραφα
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών, εφόσον υπάρχουν.
-Αναφορά χρήσης σύγχρονων, καινοτόµων τεχνικών και σύγχρονης τεχνογνωσίας για την
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών (εφόσον υπάρχουν) µε σύντοµη περιγραφή των σχετικών
µεθόδων.
-Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εµπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιµου προσωπικού, µε έµφαση
στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες. Από τα προηγούµενα στοιχεία
θα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η αποδεδειγµένη ικανότητα διεκπεραίωσης των εν
λόγω εργασιών από το προσωπικό που θα διαθέτει για το σκοπό αυτό.
Ενότητα Γ: Λοιπά στοιχεία
Για τις επισκευές που προβλέπεται να γίνονται στα απορριµµατοφόρα θα πρέπει να δοθεί:
-Έγγραφη δήλωση που θα αναφέρεται, ότι το ωφέλιµο φορτίο (τονάζ) δεν θα έχει µεγαλύτερη
απόκλιση του 5% από την κατασκευαστική ικανότητα (επί του νόµιµου) µετά την ολοκλήρωση της
επισκευής.
-Έγγραφη εγγύηση για το υδραυλικό σύστηµα, ότι θα επιτυγχάνεται µηδενική απώλεια υδραυλικών
ελαίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται πέραν της καλής λειτουργίας της Υ/Κ και η µηδενική
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Επίσης, µπορεί να προσκοµισθεί οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του
προσφέροντα, µπορεί να βοηθήσει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Άρθρο 5ο: Οικονοµική Προσφορά

Η οικονοµική προσφορά έκαστου συµµετέχοντα πρέπει να καθορίζει την Οµάδα για την οποία
συµµετέχει και να περιέχει την προσφερόµενη έκπτωση επί του αναγραφόµενου ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Οι δαπάνες των εργασιών ή ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των επίσηµων τιµοκαταλόγων
εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του οχήµατος /
υπερκατασκευής ή µηχανήµατος, µειωµένες κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας.
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Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσηµο τιµοκατάλογο
εργασιών αυτές θα τιµολογούνται µε την συµβατική τιµή της εργατοώρας (την οποία υποχρεούται
έκαστος συµµετέχων να δηλώσει στην οικονοµική του προσφορά µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.
1599/1986) µε βάση τον αριθµό των εργατοωρών που δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά
εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους.
Επίσης, εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε
εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο αυτές θα τιµολογούνται µε βάση
τις ώρες εργασίας που θα συµφωνούνται από κοινού µε τον ανάδοχο και το ∆ήµο.

Άρθρο 6ο: ∆ιάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών
Η διάρκεια παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών ορίζεται στους 8 µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης (καθώς µε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου σχετικά µε
την ετήσια δαπάνη επισκευής – συντήρησης των οχηµάτων, ο ανωτέρω προϋπολογισµός
θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες επισκευών συντήρησης για το προαναφερόµενο χρονικό
διάστηµα) ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού.

Άρθρο 7ο: Σύνταξη και Κατάθεση Προσφορών
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό στο Εθνικό
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. βάση των όρων της Οικονοµικής
Επιτροπής στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση τη τιµή
[Άρθρο 86 του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)]”.

Άρθρο 8ο: Σύµβαση
Ο δήµος διατηρεί το δικαίωµα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 µε αρ. πρωτ.
3802/14.6.17 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) µονοµερούς παράτασης της διάρκειας των συµβάσεων που θα
συναφθούν, για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος για την παροχή υπηρεσιών- προµήθεια
οµοειδών µε της παρούσα µελέτη ειδών (προµήθεια ανταλλακτικών- συντήρηση & επισκευή
µεταφορικών µέσων) , µε οικονοµική αύξηση του αντικειµένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του
ποσού της αρχικής σύµβασης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν παρεµφερείς ανάγκες είτε λόγω
προµήθειας νέων οχηµάτων, είτε καθυστέρησης ανάδειξης νέων αναδόχων κατά τη διενέργεια
διάδοχης διαγωνιστικής διαδικασίας, κλπ.

Άρθρο 9ο: Χρόνος Επέµβασης Αναδόχου - Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας Επισκευής
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεµβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας.
Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία και
θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης.
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Άρθρο 10ο: Εγγύηση επί των εκτελεσθέντων Εργασιών - Ποιότητα Υλικών
Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα των 12 µηνών
οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση
όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται µε την
άµεση αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού εντός 5 εργάσιµων ηµερών ή όπως οριστεί µετά
από συµφωνία µε την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα της βλάβης.
Σε περίπτωση άρνησης από τον ανάδοχο αποκατάστασης βλάβης ή µη αποκατάστασης της εντός
του προγραµµατισµένου χρόνου ή πληµµελούς αποκατάστασης της, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα
να αναθέτει απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο και να χρεώνει το κόστος αυτής
στον ανάδοχο.
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο
κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ αριθ.
1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι
µεταχειρισµένα) ο δε ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει δείγµατα των προσφεροµένων ειδών
για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει τα δείγµατα των
προσφεροµένων ειδών σε ειδικά εργαστήρια για περεταίρω έλεγχο και διαπίστωση των τεχνικών
προδιαγραφών αυτών µε δαπάνη του αναδόχου.
Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήµανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της
υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.
Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήµανση
CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άµεση αντικατάσταση του χωρίς καµία επιβάρυνση του
∆ήµου.

Άρθρο 11ο: Παραλαβή των εκτελεσθέντων Εργασιών – Χρόνος Παράδοσης Αυτών
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των επισκευασµένων οχηµάτων γίνεται από αρµόδια τριµελή
επιτροπή του ∆ήµου, οριζόµενη κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών” και του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων, η οποία και θα είναι αρµόδια
για την ακριβή ποσοτική και ποιοτική επιµέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών συντήρησης ή
και επισκευής.
Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την υπηρεσία και
θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητά της.

Άρθρο 12ο: Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωµής
Οι Λογαριασµοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία (Γραφείο Κίνησης).
Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την υποβολή του
τιµολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π∆
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
Μετά το πέρας του προαναφερόµενου χρόνου, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και οφείλει
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.
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Άρθρο 13ο: Πληµµελής Εκτέλεση Εργασιών
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης,
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να µην
δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, εντός
της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, η επιτροπή µπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της
ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις
ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιµοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα προκληθούν στα
οχήµατα του ∆ήµου, από τον ίδιο ή από το προσωπικό του, συνεπεία πληµµελούς εκτέλεσης των
εργασιών του.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης αποζηµίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση
κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήµατα από την πληµµελή εκτέλεση των εργασιών
του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.
Για την κάλυψη τµήµατος των παραπάνω δαπανών µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εγγύηση καλής
εκτέλεσης του αναδόχου.

Άρθρο 14ο: Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της συµφωνηθείσας µε την Υπηρεσία προθεσµίας
εκτέλεσης εργασιών επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 218 του
Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15ο: Λοιπά στοιχεία
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση
κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης
προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού.
Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που θα αφορούν το σύνολο ή µέρος των Οµάδων
προς εκτέλεση εργασιών (Άρθρο 1).
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες
Εµπιστευτικού Χαρακτήρα».
Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
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Η διάθεση και κατανοµή του συµβατικού ποσού θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της
υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν µέχρι εξάντλησής του.

Άρθρο 16ο: Ειδικοί Όροι
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει µε ασφαλές µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο νόµος) την
µεταφορά του οχήµατος στο συνεργείο εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιανδήποτε
χρονική στιγµή.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 2 εργάσιµων ηµερών από την εισαγωγή του οχήµατος στο
συνεργείο µε εντολή επιθεώρησης όπως υποβάλει γραπτώς στον ∆ήµο «∆ελτίο Τεχνικής
Επιθεώρησης Οχήµατος» µε αναλυτική περιγραφή της βλάβης και του απαιτούµενου χρόνου
επιδιόρθωσης. Κατόπιν της έγκρισης του ∆ελτίου το όχηµα επισκευάζεται.
3. Ο ανάδοχος δεσµεύεται όπως κάθε όχηµα - µηχάνηµα έργου µετά το πέρας των εργασιών στο
χώρο / συνεργείο του και κατόπιν εντολής του ∆ήµου, θα παραδίδεται µε ασφαλές τρόπο ή
µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο νόµος) στο επόµενο συνεργείο συντήρησής του (π.χ.
υπερκατασκευών), εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη

Παπαδόπουλος Απόστολος

ΠΕ ∆ιοικητικού

Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΧΡΗΣΗ

Α: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ (CPV 50110000-9, 34913000-0)
ΟΜΑ∆Α Α1: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES- DAIMLER
CHRYSLER- UNIMOG
ΟΜΑ∆Α A1.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

ΚΗΗ 5524

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ5525

Απορριµµατοφόρο

3

ΚΗΗ 5526

Απορριµµατοφόρο

ΚΗΗ 5529

Απορριµµατοφόρο

5

KHH2304

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

6

ΜΕ 104745

Πολυµηχάνηµα

7

KHH 6442

Απορριµµατοφόρο

8

KHH 6440

Απορριµµατοφόρο

9

ΚΗΟ 6056

Απορριµµατοφόρο

10

ΚΗΟ 5502

Απορριµµατοφόρο

11

ΚΗΙ 7256

Απορριµµατοφόρο

12

ΚΗΙ 3072

Απορριµµατοφόρο

13

ΚΗΙ 6566

Απορριµµατοφόρο

14

ΚΗΟ 6029

Πυροσβεστικό

Ποσοστό
έκπτωσης

1

4
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ΟΜΑ∆Α Α1.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α1.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
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15

ME 107371

Πυροσβεστικό

16

ΜΕ 104749

Πυροσβεστικό

17

ΑΝΕΥ

Πυροσβεστικό

18

KHH 6438

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

19

KHO 5798

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

20

ΑΝΕΥ

Βυτιοφόρο

21

ΚΗΟ 6025

Βυτιοφόρο

22

ΜΕ 112534

Αλατοδιανοµέας
Λεπίδα
Αποχιονισµού

23

ME 83637

Καλαθοφόρο

24

KHO 5556

Φορτηγό
ανατρεπόµενο

-

µη

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α Α2: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ IVECO
ΟΜΑ∆Α A2.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ME 124336

Πυροσβεστικό

2

ME 112658

Πυροσβεστικό

3

ME 67452

Πυροσβεστικό

4

KHI 3182

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

5

KHI 3183

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

6

ME 99920

Πυροσβεστικό

7

ΚΗΗ 6418

Βυτιοφόρο

Ποσοστό
έκπτωσης

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
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ΟΜΑ∆Α Α2.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α2.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
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ΟΜΑ∆Α Α3: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ NISSAN
ΟΜΑ∆Α A3.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ME 59569

Καλαθοφόρο

2

ME 56545

Καλαθοφόρο

3

ME131156

Καλαθοφόρο

4

ΚΗΗ 2219

Απορριµµατοφόρο

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α3.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α3.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α Α4: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO
ΟΜΑ∆Α A4.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΚΗΙ 7296

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

2

ΚΗΟ 6199

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

3

KHO 6166

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α4.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α4.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α Α5: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ MAN-DAF
ΟΜΑ∆Α A5.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΖΧΟ 5927

Βυτιοφόρο

2

ΚΗΙ 7287

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο

3

ΚΗΗ 6169

Τράκτορας

4

ΚΗΗ 6168

Απορριµµατοφόρο

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α5.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α5.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α6: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ISUZU
ΟΜΑ∆Α A6.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
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ΟΜΑ∆Α Α6.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α6.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
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1

ΚΗΗ 6153

2

ΚΗΗ 6247

Απορριµµατοφόρο

KHH 2254

Φορτηγό
ανατρεπόµενο

3

Απορριµµατοφόρο

µη

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α7: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ BREMACH
ΟΜΑ∆Α A7.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α7.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α7.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

Πυροσβεστικό

ME 105787

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α8: ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FUMO CAR
ΟΜΑ∆Α A8.1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α8.2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Πυροσβεστικό

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
B: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (CPV 50110000-9, 34913000-0)
ΟΜΑ∆Α B1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΜΕ 122412

Εκσκαφέας
Φορτωτής

2

ME131160

Φορτωτης

3

ME 84682

Εκσκαφέας
Φορτωτής

-

4

ME 59570

Εκσκαφέας
Φορτωτής

-

5

ME 56384

Εκσκαφέας
Φορτωτής

-

6

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 249324

Εκσκαφέας
Φορτωτής

-

7

ME 84683

Φορτωτής

8

ME 84681

Πολυµηχάνηµα

9

ME 62344

Πολυµηχάνηµα

Ποσοστό
έκπτωσης

-
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Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Α8.3
ΦΡΕΝΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
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10

ME 88139

Εκσκαφέας
Φορτωτής

11

ΜΕ 124981

Χορτοκοπτικό

12

ΜΕ 3102

Εκχιονστικό

-

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α β2 ΣΑΡΩΘΡΑ
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1
2

ΜΕ 114472
ME 84680

Σάρωθρο
Σάρωθρο

3

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
TEB50CC5078104385

Σάρωθρο

4
ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 20569
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Ποσοστό
έκπτωσης

Σάρωθρο

Γ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9,
34432000-4 )

ΟΜΑ∆Α ΓΙ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

KHH 2318

Επιβατικό Fiat

2

KHH 2319

Επιβατικό Fiat

3

KHH 2320

Επιβατικό Fiat

4

KHH 2172

Επιβατικό SUZUKI

5

ΚΗΙ 9644

Επιβατικό AUDI

6

ΚΗΗ 6415

Επιβατικό FIAT

7

ΚΗΙ 9644

Επιβατικό AUDI

8

ΚΗΗ 6415

Επιβατικό FIAT

9

KHH 5530

Επιβατικό SMART

10

ΚΗΗ 2233

Επιβατικό SCODA

11

KHI 3176

Επιβατικό SUZUKI

12

KHI 3159

Επιβατικό SUZUKI

13

KHI 3018

Επιβατικό SUZUKI

14

KHI 3017

Επιβατικό SUZUKI

15

KHI 7262

Επιβατικό
HYUNDAI

16

KHI 7261

Επιβατικό
HYUNDAI

17

KHI 3109

Επιβατικό
HYUNDAI

18

KHI 3058

Επιβατικό VOLVO

Ποσοστό
έκπτωσης
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19

KHO 6098

Επιβατικό
SANTANA

20

KHO 6028

Επιβατικό
SANTANA

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α Γ2: ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (CPV 50110000-9, 34330000-9)

Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΜΕ 104809

Πυροσβεστικό
MITSUBISHI

ΚΗΗ 2308

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MITSUBISHI

µη

2

3

ΚΗΗ 2323

Φορτηγό
ανατρεπόµενο

µη

4

ΚΗΗ 2324

Φορτηγό
ανατρεπόµενο

µη

5

ME 107323

Πυροσβεστικό
MAZDA

6

KHH 2269

Φορτηγό
µη
ανατρεπόµενο FIAT

ΚΗΙ 9646

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
FORD

µη

7

KHI 9647

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
FORD

µη

8

KHH 2255

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
FORD

µη

9

10

ME 107337

Πυροσβεστικό
FORD

11

ΚΗΗ 2309

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
FORD

Ποσοστό
έκπτωσης

µη
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ΚΗΗ 2310

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
TOYOTA

µη

12

KHH 2261

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
DAEWOO

µη

13

KHH 2155

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
NISSAN

µη

14

KHO 6058

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
SUZUKI

µη

15

KHI 6585

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MITSUBISHI

µη

16

KHO 6153

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MITSUBISHI

µη

17

KHO 6140

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MITSUBISHI

µη

18

KHO 6137

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MITSUBISHI

µη

19

KHO 6132

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MITSUBISHI

µη

20

KHO 5730

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MITSUBISHI

µη

21

KHI 7293

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MAZDA

µη

22

KHI 7292

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MAZDA

µη

23
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KHI 3174

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MAZDA

µη

24

KHI 3120

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MAZDA

µη

25

KHI 3119

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MAZDA

µη

26

KHI 3041

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
MAZDA

µη

27

28

ME 79704

Πυροσβεστικό
MAZDA

KHI 3175

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
FORD

µη

29

KHI 3019

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
TOYOTA

µη

30

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΟΜΑ∆Α Γ3:∆ΙΚΥΚΛΑ (CPV 50110000-9, 34432000-4)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1
2
3
4
5
ΤΙΜΗ

ΒΝΙ 0048
BNI 0049
KT 3980
ΙΡΜ 0741
ΖΧΚ 0717
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Ποσοστό
έκπτωσης

∆ίκυκλο HONDA
∆ίκυκλο HONDA
∆ίκυκλο SUZUKI
∆ίκυκλο PIAGGIO
∆ίκυκλο YAMAHA

∆: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (CPV 50113000-0, 34913000-0)
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Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΚΗΙ 7312

Λεωφορείο
ICARUS E91

2

KHI 7313

Λεωφορείο
ICARUS E91

3

ΚΗΙ 3145

Λεωφορείο
IVECO

4

KHI 3034

Λεωφορείο MANDAF

5
ΚΗΗ 2253
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Ποσοστό
έκπτωσης

Λεωφορείο MANDAF

Ε: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (CPV 50110000-9, 34913000-0)

ΟΜΑ∆Α Ε1: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΟΥΣΗ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDESNISSAN-ISUZU-DAF)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΚΗΗ 5524

Απορριµµατοφόρο

2

ΚΗΗ5525

Απορριµµατοφόρο

3

ΚΗΗ 5526

Απορριµµατοφόρο

4

ΚΗΗ 5529

Απορριµµατοφόρο

5

KHH 6442

Απορριµµατοφόρο

6

ΚΗΗ 6440

Απορριµµατοφόρο

7

ΚΗΟ 6056

Απορριµµατοφόρο

8

ΚΗΟ 5502

Απορριµµατοφόρο

9

ΚΗΙ 7256

Απορριµµατοφόρο

Ποσοστό
έκπτωσης
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10

ΚΗΙ 3072

Απορριµµατοφόρο

11

ΚΗΙ 6566

Απορριµµατοφόρο

12

KHH 6247

Απορριµµατοφόρο

13

ΚΗΗ 2219

Απορριµµατοφόρο

14

ΚΗΗ 6153

Απορριµµατοφόρο

15
ΚΗΗ 6168
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Απορριµµατοφόρο

ΟΜΑ∆Α Ε2: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ NISSANMERCEDES)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1
2
3
4
ΤΙΜΗ

ME 59569
ME 56545
ME131156
ME 83637
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Ποσοστό
έκπτωσης

Καλαθοφόρο
Καλαθοφόρο
Καλαθοφόρο
Καλαθοφόρο

ΟΜΑ∆Α Ε3: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΞΕΚΩ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
VOLVO-MAN-FIAT IVECO-MERCEDES)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

2

3

ΚΗΙ 7296

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

ΚΗΟ 6199

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

KHO 6166

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

Ποσοστό
έκπτωσης
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ΚΗΙ 7287

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

5

KHI 3182

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

6

KHI 3183

Φορτηγό
ανατρεπόµενο

KHO 5798

Φορτηγό
Ανατρεπόµενο (µε
Αρπάγη)

4

7

8
ΚΗΗ 6438
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Φορτηγό
ανατρεπόµενο

ΟΜΑ∆Α Ε4: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES- FUMO CARFORD- IVECO-MAZDA-MITSUBISHI-BREMACH)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
41611510-013578

Πυροσβεστικό

2

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 447

Πυροσβεστικό

3

ΜΕ 3102

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΜΕ 112534
ΜΕ 104745
ME 107371
ΜΕ 104749
ΚΗΟ 6029
ME 99920
ME 67452
ME 124336
ME 112658
ME 107337
ME 107323
ME 79704
ΜΕ 104809
ME 105787

Εκχιονστικό
Αλατοδιανοµέας Λεπίδα
Αποχιονισµού
Πολυµηχάνηµα
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό
Πυροσβεστικό

Ποσοστό
έκπτωσης
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ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Ε5: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ MERCEDES-IVECO-MAN)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

2
3
4
ΤΙΜΗ

ΚΗΟ 6025

Ποσοστό
έκπτωσης

Βυτιοφόρο

ΑΡ.
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
WDB6760121K012348
ΚΗΗ 6418
ΖΧΟ 5927
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Υδροφόρα
Βυτιοφόρο
Βυτιοφόρο

ΟΜΑ∆Α Ε6: PRESS CONTAINER 55m3 “ΚΑΟΥΣΗΣ”
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1

ΚΗΗ 6169

2
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Press
55m3

Container

Press
55m3

Container

Ποσοστό
έκπτωσης

ΟΜΑ∆Α Ε7: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ GIANNI FERRARI)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

1
ΜΕ 124981
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Ποσοστό
έκπτωσης

Χορτοκοπτικό

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΕΛΑΣΤΙΚΑ (CPV 50116500-6, 34350000-5)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

Προµήθεια καινούριων και εργασίες επισκευής
ελαστικών
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΟΜΑ∆Α Ζ: ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ (CPV 34324000-4)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

Προµήθεια αλυσίδων χιονιού των ενδεικτικών
διαστάσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 2 της
Τεχνικής Περιγραφής
ΟΜΑ∆Α Η: ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (CPV 34913000-0 )
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Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

Προµήθεια
µικροαναλώσιµων
ανταλλακτικών,
όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 2
της Τεχνικής Περιγραφής
ΟΜΑ∆Α Θ: ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ (CPV 34913000-0 )
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

Προµήθεια µαρκουτσιών για τις αρπάγες και τα
µηχανήµατα
έργου
όπως
αυτά
ενδεικτικά
αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Τεχνικής
Περιγραφής
ΟΜΑ∆Α Ι: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ (CPV 50110000-9)
Ποσό
Προσφοράς
σε
ευρώ
άνευ ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

Εργασίες επισκευής- συντήρησης ταχογράφων και
έκδοση Πιστοποιητικών
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

Για την (εταιρία),
Με εκτίµηση,
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΣΧΕ∆ΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος, …../…../2018

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αριθµ. Πρωτ: ………..

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου
Τ.Κ.: 14565, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ. 2132030613
Fax: 2132030630
E-mail: moira@dionysos.gr
ΣΥΜΒΑΣΗ
«Προµήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων του ∆ήµου
∆ιονύσου , οµάδα …………………..»
(συνολικού ποσού ………………….€, συµπ/νου ΦΠΑ 24%)
Στον Αγ. Στέφανο σήµερα την ……..η του µηνός ……………. του έτους 2018, στα γραφεία του
∆ηµαρχείου ∆ιονύσου, οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:
α) Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα, που ενεργεί στο
παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ιονύσου ( ΑΦΜ 997690910 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ)
σύµφωνα µε την υπ΄άριθµ 782/9160/31.03.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)
για ορισµό Αντιδηµάρχων «δυνάµει» του άρθρου 58&1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α)
θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «∆ΗΜΟΣ» και η επιχείρηση
β) ….……………...
που εδρεύει στον ………………, επί της οδού ..…………………….. Τ.Κ.
……………………. (τηλ. ……………………………..) µε Α. Φ. Μ. ………………………. ∆.Ο.Υ. ………………………
νοµίµως εκπροσωπούµενη από ……………………………………………… του …………………………., κάτοχο του
υπ’ αριθ. ……………………………. Α∆Τ συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

1)Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους, ως εκπρόσωπος του ∆ήµου, βάσει του άρθρου 58 παρ.
1α Ν.3852/2010 και έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και

την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Σελίδα 116

18PROC003540075 2018-08-07
4. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί

ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
5. Την υπ' αριθ. ………………………………… Α∆Σ, µε την οποία έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για την

ανάγκη «Προµήθειας Ανταλλακτικών- Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων» του
∆ήµου ∆ιονύσου,
6. την υπ’ αριθ. …………/…….. µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που ενσωµατώθηκε στα
παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης.
7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της υπηρεσίας , το οποίο καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: …………………………..
8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: …………………………….
9. Την …………../…………………. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: α)
η δαπάνη για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών
Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης ………………€ σε διάφορους Κ.Α. β)η
υπ’ αριθ. ……………….
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος γ) οι επισυναπτόµενοι όροι
διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια
και αξιολόγησης του διαγωνισµού.
10. Την
υπ’ αριθ.
…………………………… Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο2
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και
κατακυρώθηκαν κάποιες οµάδες του διαγωνισµού σε προσωρινούς αναδόχους.
11. Την από ……………………. πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία
κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµιστούν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δεκαπέντε ηµερών.
12. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποία υποβλήθηκαν σε
ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και σε έντυπη µορφή στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου.
13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………………….. Πρακτικό Νο3
της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού
14. Την υπ’ αριθ. ………………………………..
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και ανακηρύχθηκαν οι
οριστικοί ανάδοχοι συνάπτει µε το δεύτερο από τους συµβαλλόµενους (ανάδοχο), σύµβαση
σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1ο - Προσδιορισµός - Αντικείµενο Σύµβασης
Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η τακτική (προγραµµατισµένη) συντήρηση,
όπως απαιτείται για το είδος έκαστου οχήµατος (κάθε 6 ή 12 µήνες ή κατόπιν συγκεκριµένου
αριθµού χιλιοµέτρων ή ωρών λειτουργίας) και η αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης,
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων ανταλλακτικών, για τις οµάδες : …………………………. ,
όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.44/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος
Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την επισκευή και συντήρηση των κάτωθι οχηµάτων.:
…………………………………………………………………………………………………………..

Οι εργασίες επισκευής και προµήθειας αναλυτικά περιγράφονται στην οικονοµική & τεχνική
προσφορά της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης.

Άρθρο 2ο: ∆ιάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών
Η διάρκεια παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών ορίζεται στους 8 µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού. ∆ύναται να παραταθεί χρονικά χωρίς
υπέρβαση του συµβατικού αντικείµενου µε απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου ∆ιόνυσου και ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου.
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Άρθρο 3ο – ∆ιαδικασία Επισκευής – Παραλαβή- Υποχρεώσεις Αναδόχου
3.1 Καταρχήν θα εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
µε συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούµενης συντήρησης και εκτίµηση των
απαραίτητων ανταλλακτικών.
Μετά την επιθεώρηση ο ανάδοχος θα συντάσσει εντός δύο ηµερών , ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούµενες
εργασίες καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή εξαρτήµατα µε τις αντίστοιχες δαπάνες τους.
Μόνο µετά την έγκριση του ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και της δαπάνης του (που θα
γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση τόσο για τις τιµές των επί µέρους εργασιών
και ανταλλακτικών όσο και για τις απαιτούµενες εργατοώρες όπως αυτές προκύπτουν από τους
επίσηµους καταλόγους του κατά περίπτωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου / εισαγωγέα ή τέλος
την αποδοχή του προτεινόµενου αριθµού εργατοωρών για την εξαιρετική και µόνο περίπτωση
που δεν προκύπτουν διαφορετικά) ο ανάδοχος θα µπορεί να προχωρήσει στις εργασίες
συντήρησης ή επισκευής. Μετά δε την ολοκλήρωσή τους θα συντάσσει το ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ όπου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των γενοµένων
επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης και την τοποθέτηση των συγκεκριµένων
ανταλλακτικών. Το ∆ελτίο θα περιλαµβάνει κατά πλήρη και αναλυτικό τρόπο όλες τις εργασίες,
τα ανταλλακτικά καθώς και την τελική δαπάνη τους µε βάση επίσηµα παραστατικά.
Τέλος η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της αρµόδιας
επιτροπής του ∆ήµου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
µε το οποίο
βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιµών, η πραγµατοποίηση των συγκεκριµένων
εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η ικανοποίηση των όρων της σύµβασης και τέλος η
καταλληλότητα του για την περαιτέρω κυκλοφορία του.
Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωµή του αναδόχου.
3.2 Τα µέλη των Επιτροπών Συντήρησης και Επισκευής & Παραλαβής – Βεβαίωσης Καλής
Εκτέλεσης καθώς και αρµόδιος κατά περίπτωση οδηγός µπορούν να παραβρίσκονται στο χώρο
επισκευής του οχήµατος για τη παροχή τυχόν διευκρινήσεων και την επίβλεψη των εργασιών
αποκατάστασης της βλάβης ή συντήρησης .
3.3 Τα ανταλλακτικά καθώς και πάσης φύσεως αναλώσιµα που χρησιµοποιούνται για την
επισκευή των οχηµάτων θα πρέπει να φυλάσσονται ξέχωρα και να επιδεικνύονται στην αρµόδια
επιτροπή ή τον οδηγό για χρονικό διάστηµα έως µια εβδοµάδα από την ολοκλήρωση της
επισκευής.
∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοείται και η διαδικασία παραλαβής του
οχήµατος (είτε από το Αµαξοστάσιο είτε από οποιοδήποτε σηµείο εντός του ∆ήµου καθώς και
κατά µήκος της διαδροµής έως το ΧΥΤΑ),µεταφοράς του στις εγκαταστάσεις του αναδόχου µε
έξοδα του αναδόχου, στην περίπτωση που αυτό έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και είναι
αδύνατη η αυτοδύναµη µετακίνησή του, αποκατάστασης της βλάβης (συµπεριλαµβανοµένων
εργασιών γενικής φανοποιίας ή βαφής ολόκληρου του οχήµατος σε χρώµα της επιλογής του
∆ήµου, γενική επισκευή των µηχανικών µερών, γενική επισκευή της υπερκατασκευής) και
επιστροφής του οχήµατος στο ∆ηµοτικό Αµαξοστάσιο, έτοιµου σε πλήρη λειτουργία.
Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέµβαση οδικής βοήθειας ή
περισυλλογής ακινητοποιηµένου οχήµατος, ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη
του αναδόχου χωρίς καµιά προσαύξηση του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητή µονάδα συνεργείου για να επεµβαίνει όλο το 24ωρο
όλες τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα- Σάββατο) για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών, εντός 4
ωρών το πολύ από την ειδοποίησή του.
Για τις Κυριακές και τις αργίες ο ανάδοχος θα φέρει µόνο την υποχρέωση µεταφοράς του
οχήµατος στο συνεργείο αποκατάστασης της βλάβης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά το πέρας των εργασιών στο χώρο / συνεργείο του και κατόπιν
εντολής του ∆ήµου, θα παραδίδεται µε ασφαλές τρόπο ή µέσο µεταφοράς (όπως ορίζει ο νόµος)
στο επόµενο συνεργείο συντήρησής του (π.χ. υπερκατασκευών), εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.
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Το κόστος των απαιτούµενων ανταλλακτικών ενσωµατώνεται στο κόστος επισκευής και βαρύνει
τον ανάδοχο.
Τυχόν επιπλέον βλάβες οι οποίες θα προκύπτουν κατά την αποκατάσταση των βλαβών θα
αποκαθιστώνται χωρίς επιπλέον χρέωση, ώστε το όχηµα να παραδίδεται έτοιµο προς πλήρη και
ασφαλή λειτουργία.

3.4. Ο ανάδοχος δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή
µερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην
εφαρµογή και επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς
σε κάθε περίπτωση, τη σύµφωνη γνώµη του Γραφείου Κίνησης και της αρµόδιας Επιτροπής
Γνωµοδότησης Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων και Οχηµάτων του ∆ήµου.
Άρθρο 4ο: Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας Επισκευής- Χρόνος Επέµβασης Αναδόχου
Λόγω του ότι τα οχήµατα του ∆ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι εκτέλεσης
των εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιµο, να είναι όσο το
δυνατόν µικροί.
Ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εργασίας θα ορίζεται πάντα κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία και
θα εξαρτάται από την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεµβαίνει για εκτέλεση εργασίας επισκευής το αργότερο εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από τη γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας.
Άρθρο 5ο: Εγγύηση επί των εκτελεσθέντων Εργασιών - Ποιότητα Υλικών
Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα των 12 µηνών
οφειλόµενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε
περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να
επανορθώνεται µε την άµεση αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού εντός 5 εργάσιµων
ηµερών ή όπως οριστεί µετά από συµφωνία µε την Υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση
και σοβαρότητα της βλάβης
Σε περίπτωση άρνησης από τον ανάδοχο αποκατάστασης βλάβης ή µη αποκατάστασης της εντός
του προγραµµατισµένου χρόνου ή πληµµελούς αποκατάστασης της, ο ∆ήµος διατηρεί το
δικαίωµα να αναθέτει απευθείας την εργασία επισκευής σε άλλο συνεργείο και να χρεώνει το
κόστος αυτής στον ανάδοχο.
Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιµοποιεί ο
κατασκευαστής του οχήµατος ή εφάµιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ αριθ.
1400/2002 ή του αναθεωρηµένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι
µεταχειρισµένα) ο δε ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει δείγµατα των προσφεροµένων
ειδών για να διαπιστωθεί η ποιότητα αυτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει τα
δείγµατα των προσφεροµένων ειδών σε ειδικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο και
διαπίστωση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών µε δαπάνη του αναδόχου.
∆ιευκρινίζεται ότι µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή
που για
την προµήθειά τους απαιτούνται µακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο
εξωτερικό είναι δυνατόν να συµφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας (όχι
διαλογής) και θα καλύπτονται από εγγύηση.
Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήµανση CE, εκτός αν εξαιρούνται
της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες.
Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι, τοποθετήθηκε κάποιο υλικό το οποίο δεν φέρει σήµανση
CE, τότε υποχρεούται ο ανάδοχος σε άµεση αντικατάσταση του χωρίς καµία επιβάρυνση του
∆ήµου.
Άρθρο 6ο: Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις - Τρόπος πληρωµής
Οι Λογαριασµοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία (Γραφείο Κίνησης).
Κατόπιν ο Ανάδοχος εκδίδει το σχετικό Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
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Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την υποβολή του
τιµολογίου από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Π∆ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».

Άρθρο 7ο - Οικονοµικοί όροι – πληρωµή
Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αποδέχονται ως τίµηµα για την επισκευής και συντήρηση των ως
άνω µηχανηµάτων, σάρωθρων το ποσό των ……………………………€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%
και συγκεκριµένα :
ΟΜΑ∆ΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟ (EUR)

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑ∆ΩΝ

…………………€

ΦΠΑ

ΠΟΣΟ

24%(EUR)

(EUR)

…………………….€

µε

ΦΠΑ

24%

……………€

Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες των εργασιών ή ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των επίσηµων
τιµοκαταλόγων εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου
του οχήµατος / υπερκατασκευής ή µηχανήµατος, µειωµένες κατά την έκπτωση της
δηµοπρασίας. Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσηµο
τιµοκατάλογο εργασιών αυτές θα τιµολογούνται µε την συµβατική τιµή της εργατοώρας µε βάση
τον αριθµό των εργατοωρών που δίδονται από τους πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του
κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους. Επίσης εάν υπάρξουν εργασίες για την
εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον
επίσηµο αντιπρόσωπο αυτές θα τιµολογούνται µε βάση τις ώρες εργασίας που θα συµφωνούνται
από κοινού µε τον ανάδοχο και το ∆ήµο. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν ανταλλακτικά
εφάµιλλης ποιότητας και όχι γνήσια, η τιµή αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρµοσθεί η
έκπτωση του διαγωνισµού, θα είναι εκείνη του επίσηµου τιµοκαταλόγου του κατασκευαστή
τους ή εισαγωγέα τους.
Η εξόφληση της συµβατικής αξίας δύναται να γίνεται τµηµατικά σε συνάρτηση µε τις τµηµατικές
παραδόσεις από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» και τις τµηµατικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης/πρωτόκολλα
παραλαβής του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ».
Ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει ολόκληρο το αντίστοιχο εγκεκριµένο ποσό ανά
οµάδα ή επιµέρους εργασίας της οµάδας , εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν µικρότερες κατά
την εκτέλεση της σύµβασης. Επίσης ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης των επιµέρους εργασιών µέσα στα πλαίσια της σύµβασης ,χωρίς
όµως να µεταβάλλεται το συνολικό τίµηµα της.
Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
O «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη
παρούσα και για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κατέθεσε στον «∆ΗΜΟ» την µε αριθµό
………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ………………………. το ύψος της οποίας
ανέρχεται στο ποσό των ……………………………€, δηλαδή αντιστοιχεί στο 5% της συµβατικής αξίας,
η οποία θα επιστραφεί στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» µετά την οριστική παραλαβή.
Άρθρο 9ο -Πληµµελής Εκτέλεση Εργασιών
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης,
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, ώστε να µην
δηµιουργούνται προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής, εντός
της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, η επιτροπή µπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της
ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για
τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου τρόπο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών θα χρησιµοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
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αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τυχόν άλλες βλάβες που θα προκληθούν
στα οχήµατα του ∆ήµου συνεπεία πληµµελούς εκτέλεσης των εργασιών του.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης αποζηµίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση
κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν στα οχήµατα από την πληµµελή εκτέλεση των
εργασιών του αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.
Για την κάλυψη τµήµατος των παραπάνω δαπανών µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εγγύηση καλής
εκτέλεσης του αναδόχου.
Άρθρο 10ο - Λοιποί όροι
10.1 Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η µονοµερής µεταβολή των όρων της παρούσας
σύµβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών.
10.2 Η παρούσα σύµβαση είναι δεσµευτική και για τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και θα
εκτελεστεί µε βάση όλους τους όρους της παρούσας και µε τήρηση των αρχών της καλής
πίστεως και των συναλλακτικών ηθών.
10.3 Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά µε την παρούσα σύµβαση και συµπληρωµατικά µε
την διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθµίζουν τις
Συµβάσεις Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και αυτές του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ
114Α’).
10.4 Οι δύο συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυµφωνιών ή διαφωνιών πρέπει η
φιλική συµφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως τυχόν
διαφωνιών ή προβληµάτων από την παρούσα σύµβαση αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα
δικαστήρια Αθηνών.
10.6 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρµογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί
όροι και προϋποθέσεις της από ………………. µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος, της οικείας
διακήρυξης, σε συνδυασµό µε την υποβληθείσα προσφορά (οικονοµική & τεχνική) του
«ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής.
10.7 Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του «∆ΗΜΟΥ».
Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείµενο της συµβάσεως οι δύο συµβαλλόµενοι
υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», το ένα (1), το έλαβε η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».

Κοινοποίηση: ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα

Σελίδα 121

18PROC003540075 2018-08-07
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1 /ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χρυσαφογεώργη Μαρία]
- Τηλέφωνο: [2132030613]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [moira@dionysos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.dionysos.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 246.574,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50110000-9 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού»,
50113000-0 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων»,
50116500-6 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρµογής και ζυγοστάθµισης ελαστικών»,
50112300-6 µε τίτλο «Πλύσιµο αυτοκινήτων και παρόµοιες υπηρεσίες»,
34350000-5 µε τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσης»,
34330000-9 µε τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήµατα µεταφοράς αγαθών, µικρά φορτηγά και αυτοκίνητα»,
34913000-0 µε τίτλο «∆ιάφορα ανταλλακτικά»,
34432000-4 µε τίτλο «Μέρη και εξαρτήµατα για δίκυκλα», και
34324000-4 µε τίτλο «Τροχοί, µέρη και εξαρτήµατά τους» .

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
-

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Σελίδα 124

18PROC003540075 2018-08-07
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
• δωροδοκίαx,xi·
• απάτηxii·
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
•

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
xviii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
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(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Έχει

συνάψει

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Σελίδα 135

18PROC003540075 2018-08-07
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

Σελίδα 138

ημερομηνίες

παραλήπτες

18PROC003540075 2018-08-07
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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