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9η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 06.03.2019

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 6η Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 7348/01-03-2019 πρόσκληση του
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 01-03-2019.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ
2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Ο.Ε
Μέλος της Ο.Ε.

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

«

«

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –042–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, , που αφορά την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός
όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
για τα έτη 2020-2021-2022».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6400/22.02.2019 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουμε τον με αρ. Π27/2018 φάκελο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και
Πρασίνου που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 20202021-2022»

και το αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξης και σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω ποσό

αναλύεται ως εξής:
Κ.Α.
10.6263.0001
20.6263.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων
Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών

2020
55.500,03

2021
55.500,03

2022
55.500,03

484.500,18

484.500,18

484.500,18
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35.6263.0001

μέσων
Συντήρηση και
επισκευή μεταφορικών
μέσων
ΣΥΝΟΛΟ

56.000,15

56.000,15

56.000,15

596.000,36 596.000,36 596.000,36

Τα παραπάνω ποσά θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου μέσω των αντίστοιχων Κ.Α.
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πινακάκι.
Η

υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», τον Ν Ν.4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) :
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
και το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων», το πρωτογενές αίτημα
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 19REQ004466079
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για :
1. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών
2. Να καθορίσετε τους όρους της διακήρυξης και τον τρόπο εκτέλεσης.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές
2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης,
που έχουν ως εξής:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΧΕΔΙΟ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α΄/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το

Ν.

2859/2000

«Κύρωση

Κώδικα

Φ.Π.Α.»

(ΦΕΚ

248/Α΄/07-11-2000),

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το

Ν.

3419/2005

«Γενικό

Εμπορικό

Μητρώο

Γ.Ε.Μ.Η.

και

εκσυγχρονισμός

της

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-072013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την παρ. Ζ΄ του ω. 4152/13 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν. 4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να
ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄ 23.05.2017)
13. Την με αρ. 57654/22.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781 Β΄/23.05.2017) «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
14. Την με αρ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
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15. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
16. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄),
17. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
και ειδικότερα της παρ 9 εδ. β του άρθρου 209
18. Νόμος 3526/07, όπως ισχύει, «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς
διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄/09-02-2007) ,
19. Νόμος 2741/99, όπως ισχύει, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρύθμισες
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄/28-091999),
20. Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑΡυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
21. Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
22. Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53».
23. Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις
προϋπολογισμού - Παράτασις προθεσμίας».
24. Της με αριθμό 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’/23-03-1993) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
25. Του Π. Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
26. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199
Α’/28-09-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
27. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
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28. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας
της Δημόσιας Διοίκησης».
29. Tης Υπουργικής Απόφασης 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β’/27-03-2008) «Υπουργική
απόφαση συστήματος διαχείρισης».
30. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
31. Του Π. Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010 – Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 209 Α’/1012-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
32. Του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’/31-03-2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση
των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
33. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων

Συμβάσεων

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων».
34. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
35. Του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
36. Την Π27/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου
Ιλίου.
37. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ004466079
2019-02-14
38. Την με αρ. ....../2019 (ΑΔΑ:) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του
έργου με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022»
39. Την με αριθμ. ........../2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.: )
σύμφωνα με την οποία:
α) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
β) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή
μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022»
γ) καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση & επισκευή
μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022
δ)

συγκροτήθηκε

η

επιτροπή

διενέργειας

διαγωνισμού

και

αξιολόγησης

υποβαλλόμενων προσφορών και η επιτροπή παραλαβής
40. Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ ………..............
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41. Τις ανάγκες του Δήμου για το έργο Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα
έτη 2020-2021-2022
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για
το έργο «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022»,
προϋπολογισμού 1.788.001,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων
(εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των 1.788.001,08 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6263.0001, 35.6263.0001 και 10.6263.0001,
όπως αυτοί θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό των ετών 2020-2021-2022.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. Αντικείμενο του
διαγωνισμού είναι η Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-20212022. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος.

1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

2.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

4.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣESPD (E.E.E.Σ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο
διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την
Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση
ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού
ή της υπαναχώρησης της σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από
τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η
Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Προσφορές γίνονται δεκτές για τουλάχιστον μία ομάδα.
Η παρούσα Διακήρυξη
 Θα αναρτηθεί:
1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.
2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ilion.gr/
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.


Θα δημοσιευθεί

1. Στον Ελληνικό Τύπο
2. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Στον συνηθισμένο τόπο δημοσιεύσεως (στον πίνακα ανακοινώσεων, στο ισόγειο),
στο Δημαρχείο Ιλίου.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με
το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών,
Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου
(Κάλχου 48-50, 2ος όροφος)
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 136 (Μ. Κρητικός), 213 20 30 185 (Αθ. Μπέλλου), 213 20 30 195
(Αν. Μαράτου) και 231 20 30 196 (Αρ. Μαμουνάκη), Fax: 210 26 26 299 και 210 26 91 864, Email:
promithies@ilion.gr,
7
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Τυχόν διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης
παρέχονται από την Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου, τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30
201 (Ηλίας Καλογερόπουλος) email: mixanologiko@ilion.gr Fax: 210 26 91 801.
Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS

EL302

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων &
Πρασίνου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός άνω των
ορίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

H πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών
κριτηρίων και τιμής

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΥΛΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

………./………../2019 και ώρα 09:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

............./............./2019 και ώρα 15:00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών
μέσων για τα έτη 2020-2021-2022

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

50110000-9

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

1.
Εγγύηση
συμμετοχής
στο
διαγωνισμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

1.788.001,08€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

180 ημέρες
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με
χαρτόσημο 3% και επ΄ αυτού 20% εισφορά
υπέρ Ο.Γ.Α.).
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί
του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί
της καθαρής συμβατικής αξίας.
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(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό
/2019)

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα

στο άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης

56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/Β΄) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η ......../........../2019 και ώρα ....................
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι

.........../........../2019 και

ώρα ...........................

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών

….…/…/2019 ώρα ….:….

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

και

ώρα

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ……/…/2019 ώρα …:…..

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
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οριζόμενα στο άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-062017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως τα
άρθρα 36 και 37 και την με αριθμ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924 Β΄/02-06-2017) Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. ………………………………….προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμηθειών [ΕΕΠ]:
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from).

ΑΡΘΡΟ 3ο: Γλώσσα διαδικασίας
3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, εξαίρεση
αποτελούν οι τεχνικοί όροι που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
3.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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
05.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
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νόμιμα επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-101961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
«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».
3.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την
παρουσία διερμηνέων.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του
αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων
διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
13

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.
2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ.
2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής
α. Δεκτοί στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων
Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι 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, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα
διακήρυξη.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να
ασκούν ως κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016).
Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους-μέλους στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη προμήθεια δεν απορρίπτονται με
μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους-μέλους στο οποίο
πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά
πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών
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φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την
αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

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.
β. Εγγραφή οικονομικών φορέων-υποβολή προσφορών
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
ταυτοποιούνται

με

χρήση

των

διαπιστευτηρίων

(όνομα

http://www.promitheus.gov.gr/χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από
το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.



Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
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εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά
υποχρεωτικά 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 κάθε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής.
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 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).
Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και το
άρθρο 15 της με αριθμ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β΄/1924) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισμού
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr,

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αιτήματα

παροχής

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
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Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται έως την ...../...../........
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη § 2 του άρθρου 67 Ν.4412/16, που ορίζουν ότι οι αναθέτουσες
αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για
την παραλαβή των προσφορών, ήτοι έως την ...../....../......
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999,
και του Π.Δ 28/15 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»

ΑΡΘΡΟ 7ο: Λόγοι αποκλεισμού

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους
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),
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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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), στους διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

18

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
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) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο
οικονομικός φορέας 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
γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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.
3. Επίσης αποκλείονται:
α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 4412/16,

19

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,
ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,
στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
4. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω
παραγράφων.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών φακέλων της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
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Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά »
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται

όλα

τα

απαιτούμενα

κατά

το

στάδιο

υποβολής

της

προσφοράς

δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τα άρθρα 92 και 93 του ν. 4412/16.
Α1. Δικαιολογητικά κατάστασης υποψηφίου
Α1.1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και
3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΣΤ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ
και Δ1 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ και

Δ2 ) , ΜΕΡΟΥΣ IV ( ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ,Δ) ώστε να

δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς

οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη

διακήρυξη και τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ.
Το ΕΕΕΣ
καταρτίζεται

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986,
3

βάσει του τυποποιημένου εντύπου

του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ)

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
του Παραρτήματος.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ και Δ) και
σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ και Δ) προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΕΕΕΣ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού
για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - αριθ. 38).
Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώνει στο Ε.Ε.Ε.Σ
καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο
οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό-ά έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ,
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τους υπεργολάβο-ους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
Ε.Ε.Ε.Σ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση .
1
2

Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία

3Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
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Το Ε.Ε.Ε.Σ υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία:
(1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από
την ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το Ε.Ε.Ε.Σ. για την
συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» µε
κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ).
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., να
το

αποθηκεύσει

στον

ηλεκτρονικό

υπολογιστή

του

και

να

μεταβεί

στην

ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ.» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει»)
το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft
Windows, το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF) διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac
OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ. τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Σημείωση: Υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16
Κατά την υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στις καταστάσεις
του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης.
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης
που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Α1.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου ο προσφέρων θα δηλώνει ότι αποδέχεται, με
την κατάθεση της προσφοράς του, σε περίπτωση που αποκλειστεί η προσφορά του, κατά το στάδιο
του ελέγχου των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, για κάποια/ες από τις ομάδες ή
υποομάδες που συμμετέχει, να εμφανιστεί στη πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών, η οικονομική του προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή υποομάδων
για τις οποίες έχει καταθέσει προσφορά, η οποία όμως δεν θα ληφθεί υπόψη για την ανάδειξη του
μειοδότη για τις ομάδες ή υποομάδες για τις οποίες η συμμετοχή του έχει αποκλειστεί. Η τελική
κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό
και βάση του συνόλου της προσφοράς της τριετίας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93
Ν.4412/16).
Α1.3 Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης
Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής
επάρκειας
1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας , μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν
μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση
αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται
µε την προσκόμιση των κάτωθι:
α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα

στις ικανότητες του οποίου

στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα
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αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση
της σύμβασης µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού,
προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.
β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86

του οικονομικού φορέα

στις ικανότητες του οποίου

στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί
συνεργασίας µε τον προσφέροντα διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα υλοποίησης της προμήθειας.
γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η
ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να
δανειστεί, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η
προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.
2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής
επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν
στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή
τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται
με την προσκόμιση των κάτωθι:
α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα
αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης.
β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από
αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη
της οικονομικής επάρκειας του τρίτου, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησής του
τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να
προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν τον
παραπάνω με την υπογραφή τους.
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► Διευκρίνιση: όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος
από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. 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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο να αναγράφονται τα
όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη στοιχεία.
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν ο οικονομικός φορέας στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων δεν είναι ελληνικό
νομικό πρόσωπο και στη χώρα του βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται οι
παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86, αυτές δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στις κατά τα άνω υπεύθυνες
δηλώσεις θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Α2. Τεχνική Προσφορά
Στον (υπό)

φάκελο «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά»,

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά η Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
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H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Β΄ 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 αγαθών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά - ψηφιακά υπογεγραμμένη επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Β. Οικονομική Προσφορά
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως
στον

(υπό)

φάκελο

«Οικονομική

Προσφορά».

Η

οικονομική

προσφορά,

συντάσσεται

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα

σχετικά

ηλεκτρονικά

αρχεία,

ήτοι

υπόδειγμα

Οικονομικής

Προσφοράς

του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας.
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 τη παρ 1 ν. 4250/2014. Τέτοια
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 ψηφιακή υπογραφή,
τα Φ.Ε.Κ., τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται
στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά).
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Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας
των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται
και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον
Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα
απλά φωτοαντίγραφα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η
δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της
προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της
προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η
προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές
μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης. Τα είδη
στα οποία υπολογίζεται ποσοστό έκπτωσης, η τιμή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο κριτήριο ανάθεσης.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή
ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, με την επιφύλαξη της παρ. 4
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται σύμφωνα
με τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και
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αξιολόγησης των προσφορών λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως
οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με την πρωτοτυπία των προτεινομένων αγαθών, την ενδεχόμενη
χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον παρέχοντα, τις οποίες επαληθεύει, πριν την απόρριψη της
προσφοράς, τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την
παρ.2 του άρθρου 89.
Η Υπηρεσία και η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κριτήρια επιλογής

10.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
10.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος, απαιτείται να
προκύπτει από την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ, ότι το ύψος του μέσου όρου
του γενικού κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2016,2017,2018) είναι τουλάχιστον ίσο με το
1/3 του ποσού του προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων με Φ.Π.Α. για τις οποίες συμμετέχει
στον παρόντα διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
(3) τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών για όσες
χρήσεις δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 του ποσού του
προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων με Φ.Π.Α. για τις οποίες συμμετέχει στον παρόντα
διαγωνισμό.
10.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική επάρκεια του προσφέροντος, απαιτείται να προκύπτει
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από την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τη
διάρκεια της προηγουμένης τριετίας (οικονομικών ετών 2016, 2017, 2018), έχει ολοκληρώσει την
υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα) σε τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας του ιδίου αντικειμένου.

10.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι

οικονομικοί

φορείς

για

την

παρούσα

διαδικασία

σύναψης

σύμβασης

οφείλουν να

συμμορφώνονται με:
α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής είναι και το εργοστάσιο κατασκευής, θα
πρέπει να διαθέτει: α) πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015, για
εμπορία (ή προμήθεια) οχημάτων ή μηχανημάτων έργου και εξαρτημάτων αυτών και β)
πιστοποιητικό EN ISO 14001:2015 για την κατασκευή οχημάτων ή μηχανημάτων έργου και
εξαρτημάτων αυτών.
β) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής δεν είναι το εργοστάσιο κατασκευής, θα
πρέπει να διαθέτει α) πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015, για
εμπορία (ή προμήθεια) οχημάτων ή μηχανημάτων έργου και εξαρτημάτων αυτών και το
εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει α) πιστοποιητικό EN ISO 14001:2015 για την κατασκευή
οχημάτων ή μηχανημάτων έργου και εξαρτημάτων αυτών και β) πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή
μεταγενέστερο για την κατασκευή οχημάτων ή μηχανημάτων έργου και εξαρτημάτων αυτών.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παρούσα απαίτηση θα πρέπει να ισχύει
σωρευτικά για όλα τα μέλη αυτών.
Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ ότι πληροί τις απαιτήσεις που
σχετίζονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ποιότητας
η υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων.
Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας» τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής απαιτείται να
πληρούνται από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από
αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97
παρ.1 Ν.4412/16).
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
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συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το ΑΡΘΡΟ 20
της παρούσας.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (180 ημέρες). 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 φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά 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 παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97
παρ.4 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 12ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η επιτροπή

αξιολόγησης μπορεί να καλεί

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες
ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο
102, παρ.1, Ν.4412/16).
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν
έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί
(άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).
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Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3,
Ν.4412/16).
Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16).
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102,
παρ.5, Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 13ο: Απόρριψη προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
1. η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται από
την παρούσα διακήρυξη,
2. 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 το ΑΡΘΡΟ 12
της παρούσης διακήρυξης,
3. 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 το ΑΡΘΡΟ 12 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
4. η οποία είναι ή περιέχει εναλλακτική προσφορά,
5. η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του ΑΡΘΡΟΥ 7, παρ. 3 περίπτωση
γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 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,
31

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

6. η οποία είναι υπό αίρεση,
7. η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
8. η οποία ορίζει χρόνο ισχύος της μικρότερο από το ζητούμενο,
9. 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
Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Δημοσίευση
Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:


Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες. Δημοσιεύεται
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο βάσει του άρθρου 3 του Ν.3548/07 και σε (2) οικονομικές
εφημερίδες



Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την καταχώρηση στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).



Την ανάρτηση στον συνηθισμένο τόπο δημοσιεύσεων (στον πίνακα ανακοινώσεων, ισόγειο) του
Δημαρχείου Ιλίου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09).
ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών - Ανακήρυξη προσωρινού
αναδόχου
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00π.μ. μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο ) φακέλων των τεχνικών προσφορών, οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίστηκαν.
Μέσα από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ:
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Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή4, και τα
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και
υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16).
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται

με

απόφαση

του

αποφαινόμενου

οργάνου

της

αναθέτουσας

αρχής

(οικονομική επιτροπή), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες .
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος του
τμήματος προμηθειών δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης της οικονομικής επιτροπής χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ
IV (άρθρα 345-374) Ν.4412/16 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων

μετά την ολοκλήρωση του

ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι προσφέροντες των
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών
που προσφέρθηκαν.
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής.
Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές με τους καθορισμένους στις τεχνικές προδιαγραφές όρους. Η αξιολόγηση-βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, θα γίνει με βάση τα κριτήρια και συντελεστές
βαρύτητας όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα Β΄ της παρούσας Διακήρυξης.
4

Στους Δήμους την Οικονομική Επιτροπή, Στα Νομικά Πρόσωπα το Διοικητικό Συμβούλιο
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί

προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με

τις διατάξεις του

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)».
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα αποτελέσματα των σταδίων, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας
Διακήρυξης, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται
μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο
παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του
Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την
παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή

ακριβές αντίγραφο

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία.
Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 80 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.
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Εάν κάποιο από τα δικαιολογητικά του εν λόγω άρθρου δεν αφορά στα

πεδία που έχουν

αποτυπωθεί στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), (όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην
κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ του παρόντος διαγωνισμού), δεν απαιτείται η προσκόμισή του.
H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε
καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:
α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης μεταγενέστερης ημερομηνίας της κοινοποίησης της
ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
(2) Πιστοποιητικό έκδοσης μεταγενέστερης ημερομηνίας της κοινοποίησης της ως άνω

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
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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
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι:
α) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ων προσφορών ήταν ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
β) κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της
ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
(5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :
α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:


Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς

και τις

μεταβολές του.
(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης
α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
β. ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες
Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως :
β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον
καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,
β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε)
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως :


Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού
προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο
διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του
στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από
το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).



Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της
κοινοπραξίας.



Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση
Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
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εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην
Ένωση.
(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας
Προς απόδειξη της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (του άρθρου 10, παρ. 10.2 της
παρούσας) καθώς και της τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος (του άρθρου 10, της παρ. 10.3
της παρούσας):


Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:

Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2016, 2017, 2018). Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών,
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό,
από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του μέσου όρου του γενικού κύκλου εργασιών της
τελευταίας τριετίας, είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ποσού του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. της
ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
(3) τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών για όσες
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 1/3 του ποσού του
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει στον παρόντα
διαγωνισμό.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών ή φορολογικών
δηλώσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του συνολικού γενικού κύκλου εργασιών κατά τη
διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση
έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κλπ).


Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας5

5

Τα Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή
εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης προμήθειας η υπηρεσίας
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Οι ελάχιστες προϋποθέσεις τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας, είναι ο προσωρινός Ανάδοχος κατά τη
διάρκεια της προηγουμένης τριετίας (οικονομικών ετών 2016, 2017, 2018), να έχει ολοκληρώσει την
υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα) σε τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας του ιδίου αντικειμένου.
Προς τούτο θα υποβληθεί κατάλογος των παραδόσεων αυτών, με αναφορά των αντίστοιχων
ποσοτήτων, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Εάν η προμήθεια6 υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια
Αρχή.
Εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα τιμολόγια με επικαλυμμένες
τις ενδείξεις κόστους.
Τα προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με στοιχεία επικοινωνίας με τους
αναφερόμενους φορείς και τους υπευθύνους αυτών.
(8) Πιστοποιητικά του άρθρου 10 - παρ. 10.4α), 10.4β) της παρούσας που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας7 καθώς και με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
(9) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει την δάνεια ικανότητα
του (τεχνική /οικονομική) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει
τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται
στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του
παρόντος άρθρου, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος
6

(Η) η υπηρεσία
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ( εφόσον απαιτείται από τη φύση της
προμήθειας /υπηρεσίας
7
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προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
(10) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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.
Όπου δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω
περιπτώσεις, υποβάλλονται αντί αυτού αθροιστικά τα κάτωθι:
1. Βεβαίωση από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) περί αδυναμίας έκδοσης του
ανωτέρω αναφερόμενου πιστοποιητικού και
2. ένορκη βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται τα αναφερόμενα στην περ. (8) του παρόντος
άρθρου ή αν αυτή δεν προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα (άρθρο 80, παρ. 2 ν. 4412/16)
Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (παρ 2 άρθρου

103

Ν.4412/16).
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται (παρ 3 άρθρου 103 Ν.4412/16 ).
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται (παρ 4 άρθρου

103

Ν.4412/16 ).
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, «απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η
διαδικασία ματαιώνεται.(παρ 5 άρθρου 103 Ν.4412/16). Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε
κατακύρωσης της σύμβασης.

41

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 (παρ 6 άρθρου 103 Ν.4412/16). Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16 (παρ 7 άρθρου

103

Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 17ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες
ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και
106 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Κατακύρωση - Σύναψη συμφωνητικού

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή
της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο μέσω Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση της
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άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα
από σχετική πρόσκληση.» (άρθρο 105 παρ 3).
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης
(άρθρο 105 παρ 4).
Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο
κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. «Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 106» (άρθρο 105 παρ 5).

ΑΡΘΡΟ 19ο: Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος του/των συμφωνητικού/κών θα διαμορφωθεί μετά την ανάδειξη του
προσωρινού/νων αναδόχου/χων για κάθε ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά 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 Ένωσης 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
43

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων.
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, ήτοι διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών). 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.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ' αυτών και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται.
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 73 έως 78, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως
δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή
των προς προμήθεια ειδών.
Τα υποδείγματα αφορούν εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα γραμμάτια
σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συστήνονται
σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της
30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και
καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη
αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση
34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος
όρος.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα
υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.

45

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β

ΑΡΘΡΟ 21ο: Εκτέλεση της σύμβασης
21.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της
παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16.
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22
(απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
21.2 Υπεργολαβία
22.2.1. 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.
22.2.2. 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 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.8. 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.
22.2.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης και με τη
προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας

διακήρυξης , εφόσον το(α)

8 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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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.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο,
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά,
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά
την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν.
4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της
διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ.
360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361
Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την
πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό
παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ
39/17). Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής
θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του
Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση
που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή
κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 220 του
ν.4412/16,
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν.4412/16).
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται,
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του
αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του
Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
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Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους
κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών.
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να
πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
Για κάθε µέρα υπέρβασης της τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας παράδοσης ορίζεται ποινική
ρήτρα (50 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση Δηµάρχου µετά από
αιτιολογηµένη έκθεση της υπηρεσίας.
Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές
συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 .
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µετά
από εισήγηση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Μονομερής λύση της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή & παράδοση εργασιών – Ανταλλακτικών - Χρόνος Παράδοσης
αυτών – Πληρωμή αναδόχου
Η παραλαβή των επισκευασµένων µερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρµόδια
επιτροπή παραλαβής και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της.
Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την υπηρεσία
και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα µπορεί να είναι και
τµηµατική.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που
διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ µετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των εκάστοτε
παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρµόδια επιτροπή.
Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα
της επισκευής και τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προµηθευτή η αξία
του εκάστοτε τιµολογίου. Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και
αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση
υπόκεινται.
Ο Δήµος δύναται µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον µειοδότη σε
συνεργασία µε την οριζόµενη από το Δήµο Επίβλεψη, και τη σύνταξή της προσφοράς του µειοδότη
για την επισκευή – συντήρηση µετά ή άνευ ανταλλακτικών, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην
αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη
φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο µειοδότης παραδώσει στο Δήµο το ελεγµένο µηχανικό
µέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
Στις συμβάσεις για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική απόδειξη του
αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και
Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16).
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
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% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
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σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου
Ο.Γ.Α 20%
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων
του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των
οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα
κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 25Ο: Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Η

παρούσα σύμβαση

διέπεται από την Ελληνική και

Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα

προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 26Ο: Λοιπές διατάξεις

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
Δήμου
3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση
ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού
ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ............/2019)
Άρθρο 1Ο: Τεχνική έκθεση
Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν τα έτη 2020-2021-2022.
Στην Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου στο τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης
οχημάτων υπηρετούν: ένας ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων και ένας Μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων.
Το τμήμα διαθέτει ένα μικρό συνεργείο εμβαδού 38,00 μ2 με τον ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό
εξοπλισμό όπως (κλειδιά – ηλεκτροκόλληση – φορτωτή μπαταριών) κ.λ.π. ώστε να μπορεί να κάνει
υποτυπώδεις τεχνικές παρεμβάσεις. Τα οχήματα του Δήμου Ιλίου είναι διαφόρων τύπων,
διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να μπορεί ένα συνεργείο να
επισκευάζει οχήματα και μάλιστα φορτηγά πρέπει να έχει το απαραίτητο συνεργείο επανδρωμένο με
ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό, το αναγκαίο προσωπικό που να
αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθημερινώς, καθώς και την
τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρο, άλλη για
μηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές. Συνεπώς επειδή ο Δήμος μας, δεν διαθέτει επαρκές
συνεργείο συντήρησης οχημάτων ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε
την τεχνογνωσία αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, των υπερκατασκευών και εν
γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχημάτων και υπερκατασκευών σε ιδιωτικά
συνεργεία με προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού.
Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της
αντικατάστασης

φθαρμένων

συμπεριλαμβανομένης

&

της

ή

κατεστραμμένων
προμήθειας

των

τμημάτων)
απαραίτητων

σε

εξωτερικά

ανταλλακτικών

συνεργεία,
(μηχανικών,

υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν
θα προκύψουν κατά την διάρκεια της τριετίας 2020-2021-2022.
Για την σύνταξη της προυπολογιζόμενης δαπάνης συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Ιλίου,
ελήφθησαν υπ’ όψιν οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας σε καθημερινή βάση του κάθε οχήματος, το
κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση ορισμένων
χιλιομέτρων από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, οι ζημιές που προκαλούνται στις
υπερκατασκευές από στατιστικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει την τελευταία 10ετία, τα αναλώσιμα
υλικά που απαιτούνται με την συμπλήρωση ωρών εργασίας π.χ. στους φορτωτές και στα
μηχανοκίνητα σάρωθρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχημάτων.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (εργασίες
και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των 1.788.001,08 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η
δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6263.0001, 35.6263.0001 και 10.6263.0001, όπως αυτοί θα
εγγραφούν στον προϋπολογισµό των ετών 2020-2021-2022.
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Η διενέργεια του διαγωνισμού (Διεθνής Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός) και η εκτέλεση των
εργασιών θα γίνουν με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με
κατάθεση σφραγισμένων προσφορών από πλευράς των διαγωνιζομένων, σε έντυπο της Υπηρεσίας
και με κριτήριο κατακύρωσης «τη χαμηλότερη προσφορά» (μεγαλύτερη μέση έκπτωση) ανά ώρα
εργασίας και τιμή ανταλλακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980 και σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα τους όρους Διακήρυξης.
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Άρθρο 2Ο: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2020-2021-2022
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
Σ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαίσια: απορριμματοφόρωνανοιχτών φορτηγών
υδροφόρων –
πλυντηρίωνκαλαθοφόρων
φορτωτών κ.λ.π.
οχημάτων
Υπερκατασκευές:
απορριμματοφόρων – ανοιχτών
φορτηγών – υδροφόρων
Υπερκατασκευές: πλυντηρίων
κάδων
Υπερκατασκευές: ανυψωτικών
μηχανημάτων
Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
JOHNSTON 600 SERIES
Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
KARCHER ICC ID
Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών
οχημάτων
Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων
Συντήρηση - επισκευή οργάνων
ελέγχου ταχύτητας οχήματος
Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE
Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών
MUSTANG
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

459.677,70

60.483,90

60.483,90

580.645,50

314.516,13

48.387,12

24.193,56

387.096,81

48.387,12

-

-

48.387,12

48.387,12

-

-

48.387,12

-

-

169.354,86

60.483,90

-

-

60.483,90

7.258,08

4.839,00

29.032,26

41.129,34

6.048,39

6.048,39

6.048,39

18.145,17

9.677,43

3.629,04

2.419,38

15.725,85

48.387,12

12.096,78

-

60.483,90

-

-

12.096,78

12.096,78

1.172.177,85
281.322,69
1.453.500,54

135.484,23
32.516,22
168.000,45

134.274,27
32.225,82
166.500,09

1.441.936,35
346.064,73
1.788.001,08

169.354,86
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
Σ
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαίσια: απορριμματοφόρωνανοιχτών φορτηγών
υδροφόρων –
πλυντηρίωνκαλαθοφόρων κ.λ.π.
οχημάτων
2. Υπερκατασκευές:
απορριμματοφόρων – ανοιχτών
φορτηγών – υδροφόρων
3. Υπερκατασκευές: πλυντηρίων
κάδων
4. Υπερκατασκευές: ανυψωτικών
μηχανημάτων
5. Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
JOHNSTON 600 SERIES
6. Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
KARCHER ICC ID
7. Συντήρηση – Επισκευή
επιβατικών οχημάτων
8. Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων
9. Συντήρηση - επισκευή οργάνων
ελέγχου ταχύτητας οχήματος
10. Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE
11. Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών
MUSTANG
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
153.225,90

104.838,71
16.129,04
16.129,04
56.451,62
20.161,30

ΤΜΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20.161,30

20.161,30

193.548,5

16.129,04

8.064,52

129032,27

-

-

-

-

-

-

-

-

16.129,04
16.129,04
56.451,62
20.161,30

2.419,36

1.613,00

9.677,42

13709,78

2.016,13
3.225,81

2.016,13
1.209,68

2.016,13
806,46

6048,39
5241,95

16.129,04

4.032,26

-

-

390.725,95
93.774,23
484.500,18

45.161,41
10.838,74
56.000,15

-

20161,3

4.032,26

4.032,26

44.758,09
10.741,94
55.500,03

480.645,45
115.354,91
596.000,36
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2021
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
Σ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαίσια: απορριμματοφόρωνανοιχτών φορτηγών
υδροφόρων –
πλυντηρίωνκαλαθοφόρων κ.λ.π.
οχημάτων
Υπερκατασκευές:
απορριμματοφόρων – ανοιχτών
φορτηγών – υδροφόρων
Υπερκατασκευές: πλυντηρίων
κάδων
Υπερκατασκευές: ανυψωτικών
μηχανημάτων
Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
JOHNSTON 600 SERIES
Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
KARCHER ICC ID
Συντήρηση – Επισκευή
επιβατικών οχημάτων
Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων
Συντήρηση - επισκευή οργάνων
ελέγχου ταχύτητας οχήματος
Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE
Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών
MUSTANG
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
153.225,90

104.838,71
16.129,04
16.129,04
56.451,62
20.161,30

ΤΜΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20.161,30

20.161,30

193.548,5

16.129,04

8.064,52

129032,27

-

-

-

-

-

-

-

-

16.129,04
16.129,04
56.451,62
20.161,30

2.419,36

1.613,00

9.677,42

13709,78

2.016,13
3.225,81

2.016,13
1.209,68

2.016,13
806,46

6048,39
5241,95

16.129,04

4.032,26

-

-

390.725,95
93.774,23
484.500,18

45.161,41
10.838,74
56.000,15

-

20161,3

4.032,26

4.032,26

44.758,09
10.741,94
55.500,03

480.645,45
115.354,91
596.000,36
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2022
Α/Α
ΟΜΑΔΑ
Σ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαίσια: απορριμματοφόρωνανοιχτών φορτηγών
υδροφόρων –
πλυντηρίωνκαλαθοφόρων κ.λ.π.
οχημάτων
Υπερκατασκευές:
απορριμματοφόρων – ανοιχτών
φορτηγών – υδροφόρων
Υπερκατασκευές: πλυντηρίων
κάδων
Υπερκατασκευές: ανυψωτικών
μηχανημάτων
Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
JOHNSTON 600 SERIES
Πλαίσια και υπερκατασκευή
μηχ/των σαρώθρων τύπου
KARCHER ICC ID
Συντήρηση – Επισκευή
επιβατικών οχημάτων
Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων
Συντήρηση - επισκευή οργάνων
ελέγχου ταχύτητας οχήματος
Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE
Πλαίσια και υπερκατασκευή
ελαστιχοφόρων φορτωτών
MUSTANG
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δ/ΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
153.225,90

104.838,71
16.129,04
16.129,04

ΤΜΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20.161,30

20.161,30

193.548,5

16.129,04

8.064,52

129032,27

-

-

-

-

-

-

-

-

56.451,62

16.129,04
16.129,04
56.451,62

20.161,30

20.161,30

2.419,36

1.613,00

9.677,42

13709,78

2.016,13
3.225,81

2.016,13
1.209,68

2.016,13
806,46

6048,39
5241,95

16.129,04

4.032,26

-

-

390.725,95
93.774,23
484.500,18

45.161,41
10.838,74
56.000,15

-

20161,3

4.032,26

4.032,26

44.758,09
10.741,94
55.500,03

480.645,45
115.354,91
596.000,36
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Άρθρο 3ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Συνεταιρισμοί.
4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας που προυποθέτει επιτόπιες εργασίες επί 24ώρου
βάσεως θα πρέπει η έδρα των εγκαταστάσεων που θα επιφορτίζονται με την επισκευή των οχημάτων
– μηχανημάτων να βρίσκεται εντός της περιφερείας Αττικής, πλην των νήσων και αυτό να βεβαιώνεται
με αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συμμετοχής, επί ποινή
αποκλεισμού.
Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις κατωτέρω μορφές) μπορεί να είναι :
I. η επίσημη αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των
αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών.
II. εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται
από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή
διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί και ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και
αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.
III. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από
το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή
διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί και ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και
αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.
Πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τις
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη.
Ο συμμετέχων τον διαγωνισμό με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες μορφές, πρέπει να
καταθέσει τιμοκατάλογο γνήσιων ανταλλακτικών σε USB fash drive ή δισκέτα για τα αντίστοιχα
οχήματα ή υπερκατασκευές του Δήμου των οποίων θέλει να αναλάβει την επισκευή και συντήρηση
τηρώντας - επί ποινή αποκλεισμού – την κωδικοποίηση των εργασιών κατασκευής των εν λόγω
οχημάτων ή αναγνωρισμένων οίκων, εγκεκριμμένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριμένου
– κωδικός κατασκευαστή), καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του επί ποινή αποκλεισμού με την οποία
θα βεβαιώνει ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων με εν ισχύ άδεια λειτουργίας καθώς ότι διαθέτει
όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.), το
κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει
να εκτελεί και ότι οι τιμοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα γνήσια ανταλλακτικά που αφορούν
στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή – συντήρηση.
Για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων προτιμούνται τα γνήσια ανταλλακτικά.
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Επειδή όμως τα οχήματα του Δήμου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, σε πολλά μπορεί να
μην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά και να απαιτηθεί η τοποθέτηση ανταλλακτικών του εμπορίου με
τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια ή ακόμα να είναι ασύμφορη η τοποθέτησή γνήσιου
ανταλλακτικού λόγω διαφοράς κόστους (το γνήσιο να είναι πολύ ακριβό)
Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό του εμπορίου θα κοστολογείται με έκπτωση 40% (σαράντα
τοις εκατό) επί της αναγραφόμενης τιμής του αντίστοιχου γνήσιου ανταλλακτικού στον τιμοκατάλογο
των γνήσιων ανταλλακτικών και κατόπιν θα προστίθεται και η ποσοστιαία έκπτωση που θα έχει
προσφέρει ο ανάδοχος.
Εάν λόγω παλαιότητας του οχήματος δεν υπάρχει στην αγορά γνήσιο ανταλλακτικό αλλά ούτε
και του εμπορίου θα απαιτηθεί η τοποθέτηση μεταχειρισμένου ανταλλακτικού με τα ίδια τεχνικά
χαρακτηριστικά με το γνήσιο ανταλλακτικό, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της
επιτροπής ανάθεσης τω εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων.
Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό μεταχειρισμένο ίδιου τύπου με το γνήσιο η τιμή κόστους του
θα προεγκρίνεται από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε
κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την
καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων - προτεινόμενων ανταλλακτικών.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην
προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η
οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη.
Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οχήματος του Δήμου Ιλίου από το συνεργείο του αναδόχου, όπου
ευρίσκεται προς συντήρηση – επισκευή σε άλλο συνεργείο μη συνεργαζόμενο με το Δήμο Ιλίου. Δεν
επιτρέτεται η παραχώρηση συντήρησης – επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ιλίου από τον
ανάδοχο σε άλλα συνεργεία συνεργαζόμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτόν.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του Δήµου (Οδός
Μπιμπιζα 1 Ίλιον, τηλ. 210-2632369 – φαξ 210-2691801) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να
εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
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 Δήµου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς
που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς παροχή
υπηρεσιών - επισκευών κάθε ομάδας και όχι επιλεκτικά κάποιους τύπους οχημάτων ή
υπερκατασκευών της αυτής ομάδας.
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Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, υποχρεωτικά στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας:


Την κατηγορία - ομάδα (ή τις κατηγορίες - ομάδες) στην οποία (στις οποίες) θα
συμμετέχουν και την οποία (τις οποίες) θα αφορούν οι προσφερόμενες επιμέρους
εκπτώσεις, και η μέση έκπτωση.



Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικός) επί της τιμής της
χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και
συντήρησης της συγκεκριμένης κατηγορίας που συμμετέχουν, όπως αυτές
περιγράφονται στην μελέτη αλλά και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.



Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των
τιμών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επίσημων
αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις
εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένης κατηγορίας που συμμετέχουν.



Ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμή ανταλλακτικών, όπως αυτή
προκύπτει από την σχέση:



ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], με την προυπόθεση β>α (επί ποινή
αποκλεισμού).

Απαραίτητη προυπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί το
γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών
των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής
να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την έκτπωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα
εργασίας (δηλ. β>α). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο
από το Δήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προµηθευτεί ο
Δήµος για τα έτη 2020-2021-2022 και μέχρι εξαντλήσεώς τους. Τα ποσά που αναφέρονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσμεύουν το Δήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο
οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανοµή των
προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα
εµφανιστούν τα έτη 2017-2018-2019 και µόνο µέχρι εξάντλησης τους.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και
παράδοση των αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα
αποσυναρµολογηθεί εντός του δηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων.
Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια &
αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του
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προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση
μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.
Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται
ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων.
Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται
από τους µειοδότες εντός των ετών 2020-2021-2022 ο Δήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

Άρθρο 4ο Οχήµατα
Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής είναι τα
ακόλουθα :

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
A/A

ΑΡ.ΚΥΚΛ.

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΠΡΩΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
1

ΚΗΟ 5219

ΜΥΛΟΣ

MERCEDES

1922K

WDB62110
715486679

2

KHO 5007

ΠΡΕΣΣΑ

SCANIA

DB4X2 662

XLEP4X2000 4463031 DC901

3

KHO 4953

ΠΡΕΣΣΑ

SCANIA

P94DB4X2NZ

XLEP4X2000 4427063 DSC 911101 6000945 05/2000

4

ΚΗΟ 4911

ΠΡΕΣΣΑ

SCANIA

P94DB4X2 NB2
XLEP4X2000 4375987 4025373
229

12/1998

5

ΚΗΟ 4912

ΠΡΕΣΣΑ

MERCEDES

WDB65610
2024

9IK274204

12/1998

6

ΚΗΟ 4929

ΠΡΕΣΣΑ

SCANIA

P 124GB 6X4
NZ308

XLEP6X4000 4391006 5730790

11/1999

7

ΚΗΟ 4955

ΠΡΕΣΣΑ

SCANIA

DB4X2 NZ2227

XLEP4X2000 4427181 D2190510 535612

05/2000

8

KHO 5104

ΠΡΕΣΣΑ

VOLVO

FLE4X2R 537

YV2E4CBAX
5B393668

03/2005

9

KHH 1706

ΠΡΕΣΣΑ

IVECO

A1LM01

ZCFA1LG0302499222 F4AE3681BP

10

KHH 1705

ΠΡΕΣΣΑ

IVECO

A1LM01

ZCFA1LG030
2507202

F4AE3681BP

11

KHH 1749

ΠΡΕΣΣΑ

IVECO

AILM01

ZCFA1LG030
2522028

F4AE3681B

12

ΚΗΗ 1803

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES

1828 GLL/39

WDB9575411V21644
M906LAGEEV/1
8

02/2009

13

ΚΗΗ 1804

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES

1828 GLL/39

WDB9575411V21650
M906LAGEEV/1
6

02/2009

421905-10-535612

445924- 10-927077

D6B

03/1991
12/2001

03/2007
05/2007
07/2008
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14

KHO 4651

ΠΡΕΣΣΑ

MERCEDES

1314/42

WDB 67503315

366938-10-249343

05/1993

4229050 9002774

01/1997

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ
1

ΚΗΟ 4595

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ

MERCEDES

DBENZ 2628

62413214 753257

2

KHO 4954

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ

SCANIA

P124GB 6X4
NZ 308

XLEP6X4000 4427307 DSC 1202CO 1610408 05/2000

3

ΚΗΟ 5194

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN

70X0D

WV2ZZZ70ZNH
096391

4

ΚΗΟ 5006

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO 2,5μ3

5

ΚΗΟ 5101

6

AAC

09/2003

CSP2 585 LPZAPS8500000
TRMCE
507113
PORTER 1,3

HC-0824906

02/2001

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ 4,0μ3

58522ΤL2
CFME

ZD622T000000
00871

HC900584

12/2004

ΚΗΟ 5225

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO

PORTER MAX

ZAPS
9500000001288

0929270

05/2009

7

ΚΗΗ 1052

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO

PORTER MAX

ZAPS
9500000001289

0929265

05/2009

8

ΚΗΗ 6150

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ

S90

ΖΑΡS
90DHW00000217

HC

01/2012

CSI 58M-214 49414

11/2001

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ
1

ME 68150

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

DAF

FA 45210 1311

XLRAE45CE OL
225661

2

ME 117820

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

DAF

JEΤ 40H

XLRAE45GFΟL356977 21935616

06/2010

CASE

590 SILE

CGG 190492

02/2000

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ
1

ME 59615

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

21377187

Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΚΟΥΠΕΣ & ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ
1

ΜΕ 72378

ΣΚΟΥΠΑ

JOHNSTON

600 SERIES

60033585/02
AJ50824U275503J
11/2002
ZCFA1GD1102385227 F4AE0681EC10634441

2

ΜΕ 72379

ΣΚΟΥΠΑ

JOHNSTON

600 SERIES

60033584/02
A150824U276962J
11/2002
ZCFA160 N02385123 F4AE0681EC10634440

3

ΜΕ 116582

ΣΚΟΥΠΑ

KARCHER

ICC ID

W0914203094
K88416

4

ΜΕ 119285

ΣΚΟΥΠΑ

KARCHER

ICC ID

030451/W09142030A
9A8785
4K88451

12/2010

5

ME 119286

ΣΚΟΥΠΑ

KARCHER

ICC ID

030446/W09142030A
9A9178
4K88446

12/2010

6

ME 119287

ΣΚΟΥΠΑ

KARCHER

ICC ID

030448/W09142030A
9A9170
4K88448

12/2010

D722-8L6196

03/2010

Ζ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
1

ΚΗΟ 4979

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

YARIS 723

JTDKV123000244853 1520582027

03/2001

2

KHH 1239

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

ΥΑRΙS

VNKKG92360A248002
1KR6370809
7

03/2010

ATLEON 140

VWANCFTK01251736
B440001598
4

09/2003

Η' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : KAΔΟΦΟΡΑ
1

ΜΕ 77898

ΚΑΔΟΦΟΡΟ

NISSAN
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Θ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
1

XET 381

MHXANAKI

KYMCO

PEOPLE S

RFBD 10000C
1120058

BA25B

11/2006

2

XYN 742

ΜΗΧΑΝΗ

APRILIA

200 CC

ZD4RBH0039J00697

CB019000486

11/2009

3

XYN 743

ΜΗΧΑΝΗ

APRILIA

200 CC

ZD4RBH0089J00694

CB019000698

11/2009

4

YΡY 357

MHXANAKI

CRYPTON

MH34ST001W211636 4ST204835

05/1998

5

ΒΝΚ 315

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

YAMAHA

SG25

VG5SG252000003484 63A7011231

05/2013

6

ΒΝΚ 316

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

YAMAHA

SG25

VG5SG252000003189 63A7011232

05/2013

ΖΑPS90PJW00001187 DA471QLR

05/2015

YAMAHA

Ι' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
1

ΚΗΗ 6222

ΦΟΡΤΗΓΟ

PIAGGIO

590-ΒΑ99

ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A/A

ΑΡ.ΚΥΚΛ.

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ
1

ΚΗΟ 5195

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ με
ΜΕRCEDES
γερανό

2228

62340814 725775

2

KHO 4569

ΦΟΡΤΗΓΟ με
υδραυλική
πόρτα

BOBR

TNYBR 1924-L2FCO
L51-616-1368
149

03/1991

3

ΚΗΗ 7636

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FIAT

263

ZFA26300006F77341 330A1000

05/2017

4

ΚΗΗ 7637

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FIAT

263

ZFA26300006F81255 330A1000

05/2017

5

ΚΗΗ 7638

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FIAT

263

ZFA26300006F77473 330A1000

05/2017

6

ΖΥΑ 9770

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN

-

WV2ZZZ70ZNH08837
AA0025117
4

11/1999

7

ΖΗΝ 9097

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN

-

WV2ZZZ70ZPH07837
AAF
9

04/2002

8

ΥΟΧ3917

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI

-

JMBJZP12VLA000349 4G32GW9005

06/1999

5804-1983

3931680

06/1984

2044

MMC02044K0000635
90828
7

LIAZ

422905-10-006727

02/1994

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ
1

ΜΕ 25973

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

CASE

2

ΜΕ 132012

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡ
MUSTANG
ΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

11380797

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
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1

ΚΗΟ 4977

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

YARIS 723

JTDKV123800229825 1520537023

03/2001

2

ΚΗΟ 4978

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

YARIS 723

JTDKV123000244853 1520582027

03/2001

3

ΚΗΟ 5055

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

HYUNDAI

MATRIX

KMHPM81CP
3U091426

C4ED2405879

02/2004

4

ΚΗΟ 5198

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

NISSAN

SUNNY SL

ULN131336012

GA14075432

12/1990

5

KHH 1238

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

ΥΑRΙS

VNKKG92370A249686 1KR6390758

03/2010

6

KHH 1240

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

ΥΑRΙS

VNKKG92360A251302 1KR6397177

03/2010

7

KHO 5207

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

FIAT

DOBLO

ZFA22300005705635 5197275

03/2010

8

ΖΖΤ 8618

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

ΥΑRΙS

JTDKV123000242441 1SZ0559670

01/2001

9

ΖΜΟ 3703

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

ΥΑRΙS

VNKKV12320A137160 1SZU132392

02/2003

10

ΖΜΜ 2287

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

AVENSIS

SB1BR56L90E030943 1ZZ

10/2003

11

ΥΤΑ9029

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΟΤΑ

XP13M(A)

VNKKC3D380A041063 1ND-TV

03/2013

11/2009

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
1

ΟΒΚ 234

ΜΗΧΑΝΗ

SUZUKI

DL 650

JS1B1112100
117460

2

AKH 5428

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

APRILIA

50 CC

ZD4TGE0089S002073 C37AM501260

12/2009

3

AKH 5429

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

APRILIA

50 CC

ZD4TGE0079S002081 C37AM501357

12/2009

4

XET 383

MHXANAKI

KYMCO

PEOPLE

RFBD1000061 120050 BA25B

11/2006

5

OKE 455

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

SYM

200 CC

RFGLH18WYAS70854
MA809139
0

12/2010

6

ΟΒΜ 756

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

HONDA

KF10

ZDCKF10B0AF042277 KF08E

07/2010

MERCEDES

2228 6X2

WDB 62780
715188798

05/1992

P509 184686

Z' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΟΦΟΡΑ
1

ΚΗΟ 4510

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

422911101 28482

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
A/A

ΑΡ.ΚΥΚΛ.

ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΠΡΩΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ
1

ΚΗΟ 5121

ΦΟΡTΗΓΟ

MERCEDES

2435 6X2

WΔB658413-15481537

442363-10-500782

05/2001
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2

KHH 1051

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ

PORTER MAX

ZAPS
9500000001278

0929251

05/2009

3

ΚΗΟ 4864

ΦΟΡΤΗΓΟ

150 E18 044

ZCFA1LD000
2118269

4080800885

01/1997

4

KHH 6151

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO

S90

ZAPS
90DHW00000205

HC

01/2012

5

KHO 4982

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES

408 D

WDB 6113171DO
84483

601940-10-099407

05/2001

LIAZ

-

L2FC0137

DS95094176

03/1991

CASE

1840

TAF 0310167

45882645

02/2000

ΤΟΥΟΤΑ

YARIS 723

JTDKV12340024362
1520578265
5

03/2001

06/2008

IVECO

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ
1

KHO 4596

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ
1

ΜΕ 59614

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
1

ΚΗΟ 4976

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
1

AON 503

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

PEUGEOT

A1JET

035703

HL1C13088528

2

XTK 527

ΜΗΧΑΝΑΚΙ

HONDA

JC37

MLHJC37A77500678
JC37E
6

08/2008

3

XET 382

MHXANAKI

KYMCO

PEOPLE

RFBD 1000061
120099

11/2006

4

YΡY 355

MHXΑNAKI

YAMAHA

CRYPTON

MH34ST001WK2116
4ST204816
56

05/1998

5

XET 380

MHXANAKI

KYMCO

PEOPLE S

RFBD 100006
1120060

11/2006

BA25B

BA25B

Άρθρο 5ο Επισκευές
Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το τρέχον έτος και έως τη λήξη
της σύμβασης και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους
αφορούν προαναφερόμενες εργασίες στον πίνακα του προϋπολογισμού.
Παρακάτω δίδονται ομαδοποιημένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες και οι ώρες που
απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής.
Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν
μπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια
χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του
και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(απορριμματοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, υδροφόρων, πλυντηρίων,
Καλαθοφόρων, φορτωτών, επιβατικών οχημάτων, δικύκλων κ.λ.π.)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
Κ.Λ.Π.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΣΑΙΑ
< 5tn

ΜΕΓΑΛΑ
>5tn

<10
0hp

4h
2h
3h
3h
3h

4h
2h
4h
4h
4h

6h
4h
5h
5h
5h

4h
2h
4h
4h
4h

6h
4h
5h
5h
5h

2h
1h
1h
1h
1h

1h

2h

3h

2h

3h

2h

2h

3h

4h

3h

4h

1h

1h

2h

3h

2h

3h

1h

1h

2h

3h

2h

3h

1h

1h
1h
1h
1h

2h
2h
2h
2h

3h
3h
3h
3h

2h
2h
2h
2h

3h
3h
3h
3h

1h
1h
1h
1h

1h

2h

3h

2h

3h

1h

1h
1h

2h
2h

3h
3h

2h
2h

3h
3h

½h
1h

3h

4h

5h

4h

5h

-

2h
5h

3h
5h

4h
6h

3h
5h

4h
6h

-

½h

½h

½h

½h

½h

-

3h

3h

3h

3h

3h

-

2h

2h

3h

2h

3h

-

3h

-

-

2h

3h

2h

ΟΧΗΜΑΤΑ

<3,5tn

Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
Ρεκτιφιέ στροφάλου
Εφαρμογή κουζινέτων
Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
Πλάνισµα καπακιού
Πλάνισµα κορµού κινητήρα
Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών
6.
και εφαρµογή πείρων
7.
Αντικατάσταση χιτωνίων
Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου
8.
και εφαρµογή
Αλλαγή δακτυλιδίων
9.
εκκεντροφόρου και εφαρμογή
10.
Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
11.
Αλλαγή εδρών βαλβίδων
12.
Φλάντζες τσιμούχες
13.
Ελατήρια
Επισκευή µηχανισµού κίνησης
14.
βαλβίδων
15.
Ρύθµιση βαλβίδων
16.
Αλλαγή αντλία νερού
Έλεγχος – επισκευή αντλίας
17.
καυσίμου
18.
Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού
19.
Επισκευή υπερσυµπιεστή
Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα
20.
πετρελαίου
1.
2.
3.
4.
5.

21.

22.

23.

SERVICE πετρελαιοκινητήρων:
Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή
φίλτρων: (λαδιού, αέρα,
πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού),
έλεγχος βαλβολινών σασμάνδιαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου
συστήματος, έλεγχος ιμάντων
Έλεγχος καυσαερίων
SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή
λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων:
(λαδιού, αέρα, βενζίνης, καμπίνας),
αλλαγή μπουζί, έλεγχος φρένων,
έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος,
έλεγχος ιμάντων

ΔΙΚΥΚΛΑ

>100hp
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24.
25.
26.
27.
28.

Εξαγωγή ψυγείου νερού και
επανατοποθέτηση
Επισκευή ψυγείου
Αλλαγή ιμάντα
Αντικατάσταση κολλάρου νερού
Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή
αυτών

Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου
ταχυτήτων
1.
Αλλαγή φουρκέτες
2.
Αλλαγή συγχρόνιζε
3.
Αλλαγή ρουλεµάν
4.
Αλλαγή γραναζιών
Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ,
5.
ρουλεμάν, γραναζιών
6.
Επισκευή αργό γρήγορο (fuller)
7.
Φλάντζες τσιµούχες
8.
Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
9.
Δευτερεύων άξονας κοµπλέ
Πρωτεύων – Δευτερεύων –
10.
Ενδιάμεσος άξονας
11.
Σταυροί ταχυτήτων
12.
Σταθερά ταχυτήτων
Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων
13.
ταχυτήτων

2h

3h

4h

3h

4h

-

3h
1h
1h

5h
1h
1h

6h
1h
1h

5h
1h
1h

6h
1h
1h

-

1h

1h

1h

1h

1h

-

2h
2h
2h
2h

3h
3h
3h
3h

4h
4h
4h
4h

4h
4h
4h
4h

4h
4h
4h
4h

1h
1h
1h

8h

15h

15h

15h

15h

3h

4h
4h

8h
5h
5h
5h

12h
6h
5h
3h

8h
5h
5h
5h

12h
6h
5h
5h

1h
-

8h

10h

10h

10h

10h

-

5h
4h

7h
4h

11h
4h

7h
4h

11h
4h

-

-

16h

16h

-

-

4h

2h
2h

3h
3h

4h
4h

3h
3h

4h
4h

-

5h

7h

9h

7h

9h

-

2h
2h
3h
3h

4h
3h
3h
4h

4h
4h
5h
5h

4h
3h
3h
4h

4h
4h
5h
5h

-

Επισκευή και συντήρηση
αναρτήσεων (σούστες ,
αποσβεστήρες κραδασµών)
1.
Αλλαγή αµορτισέρ
2.
Αλλαγή - επισκευή σούστες
3.
Αλλαγή µπρακέτα
4.
Αλλαγή σινεµπλόκ
5.
Αλλαγή κόντρες κλπ.

5h
4h
3h
2h
3h

5h
5h
4h
3h
4h

6h
7h
5h
5h
6h

2h
2h
4h
2h
4h

2h
2h
5h
2h
6h

1h
1h
1h

Επισκευή και συντήρηση
συστήματος πέδησης
1.
Έλεγχος δικτύου αέρος
2.
Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας

1h
1h

1h
1h

1h
1h

1h
1h

1h
1h

-

Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη
1.
Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη
2.
Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη
Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ
3.
ρουλεµάν
4.
Αντικατάσταση ζεύγη φερμουίτ
5.
Επισκευή δίσκου
6.
Επισκευή πλατώ
7.
Αλλαγή φυσούνας
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Έλεγχος – αλλαγή φυσούνες
τροχών
Έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων
φρένων
Έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων
Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων
φερµουίτ εμπρόσθιων τροχών
Έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων
οπίσθιων τροχών
Λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν
τροχών – µουαγιέ
Λίπανση – αντικατάσταση ενός
ρουλεμάν
Τσιµούχες – δαχτυλίδια
Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας
φρένων
Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων
τροχών
Αλλαγή δύο ταμπούρων
Αλλαγή 4 ελατηρίων

Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου
συστήµατος
1.
Ακραξώνιο
2.
Πείρος ακραξωνίου
3.
Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων
Ακραξόνιο – Πείρος Ακραξονίου –
4.
Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
Ρουλεμάν – Τσιμούχες μουαγιέ,
5.
Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές
6.
Γλίστρες – κουζινέτα
7.
Τάπες πηροδακτυλιών
8.
Γρασσαδοράκια
Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής –
9.
µεγάλης µπάρας
Έλεγχος – επισκευή µηχανισµού
10.
διεύθυνσης (μηχανικός)

11.
12.
13.
14.

Έλεγχος – επισκευή υδραυλικής
αντλίας τιµονιού
Έλεγχος – επισκευή υδραυλικού
ατέρμονα τιμονιού
Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού
Έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια
πιέσεως

Επισκευή και συντήρηση
αεροσυµπιεστών
Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια
1.
κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες,
Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες
2.
Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ

2h

2h

3h

2h

3h

-

3h

3h

4h

3h

4h

1h

2h

2h

4h

2h

4h

-

3h

4h

5h

4h

5h

-

3h

4h

5h

4h

5h

1h

1h

2h

3h

2h

3h

-

1h

2h

3h

2h

3h

-

2h

3h

4h

3h

4h

-

1h

2h

3h

2h

3h

1h

3h
2h

3h
3h

5h
4h

3h
3h

5h
4h

1h
1h

2h
2h
2h

3h
3h
3h

3h
3h
3h

3h
3h
3h

3h
3h
3h

-

5h

6h

8h

6h

8h

-

3h

4h

6h

4h

6h

-

-

8h

8h

8h

8h

-

2h

3h

4h

4h

6h

-

2h

3h

5h

4h

6h

-

5h

6h

8h

6h

8h

-

6h

7h

10h

7h

10h

-

3h

4h

5h

4h

5h

-

2h

3h

4h

3h

4h

-

3h

5h

6h

5h

6h

-

2h

3h

4h

4h

5h
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3.
4.
5.
6.
7.

Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής
Σετ ελατήρια κόφλερ
Βαλβίδα κόφλερ
Χιτώνιο κόφλερ
Φίλτρα

Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο
1.
κορώνα ρουλεµάν
Επισκευή – αντικατάσταση
2.
µειωτήρων – ηµιαξονίων
3.
Φλάντζες τσιµούχες
Επισκευή και συντήρηση καµπίνας οχήματος
Αντικατάσταση αµορτισέρ
1.
κουβουκλίου
Αντικατάσταση µπουκάλας
2.
ανύψωσης
Έλεγχος – επισκευή – αλλαγή
3.
υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
Αντικατάσταση ταπετσαρίας
4.
οροφής καµπίνας
Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών
5.
και πίσω µέρους καµπίνας
Αντικατάσταση πατώµατος
6.
καµπίνας
Επισκευή συστήµατος άρθρωσης
7.
καµπίνας στο σασί
8.
Επισκευή καθισµάτων αέρος
Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων,
9.
ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά
περίπτωση
Επισκευή µηχανισµού βάσης
10.
καθίσµατος
Αντικατάσταση εµπρόσθιου
11.
υαλοπίνακα

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Αντικατάσταση υπολοίπων
υαλοπινάκων
Επισκευή αρθρώσεων θυρών
Αντικατάσταση µηχανισµών
ανύψωσης παραθύρων
Αντικατάσταση µηχανισµού
ασφάλισης θυρών
Τσιµούχες στεγανοποίηση
Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα,
ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη

Επισκευή συστήματος εξαγωγής
καυσαερίων
1.
Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης

1h

2h

3h

2h

3h

-

1h

2h

3h

2h

3h

-

8h

10h

15h

10h

15h

-

5h

6h

8h

6h

8h

-

3h

4h

5h

4h

5h

-

2h

3h

4h

2h

2h

-

1h

2h

3h

2h

2h

-

1h

1h

1h

2h

2h

-

2h

2h

2h

2h

2h

-

2h

2h

2h

2h

2h

-

2h

2h

2h

2h

2h

-

3h

5h

6h

1h

1h

-

2h

3h

4h

3h

4h

-

4h

5h

7h

5h

7h

-

4h

5h

6h

5h

6h

-

2h

2h

3h

2h

3h

-

2h

2h

3h

2h

3h

-

2h

2h

2h

2h

2h

-

3h

3h

4h

3h

4h

-

3h

3h

5h

3h

5h

-

1h

1h

1h

1h

1h

-

1h

1h

2h

1h

2h

-

5h

5h

7h

5h

7h
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2.

Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης

Εργασίες Φανοποιίας - βαφής
Αντικατάσταση καθρέπτη με
1.
μπράτσο
Αντικατάσταση ντίζας και
2.
χειρολαβής πόρτας
3.
Αντικατάσταση καθίσματος οδηγού
Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ
4.
επιβατηγού
Αλλαγή κολλητού παρμπρίζ
5.
φορτηγού
Αλλαγή παρμπρίζ μηχανήματος
6.
έργου
Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ
7.
επιβατηγού
Αλλαγή σε λάστιχο παρμπρίζ
8.
φορτηγού
Αλλαγή προφυλακτήρα
9.
διαιρούμενου
10.
Αλλαγή προφυλακτήρα
11.
Αλλαγή σκαλοπατιού καμπίνας
12.
Αλλαγή γρύλου τζαμιού
13.
Βαφή φτερών αυτοκινήτου
14.
Βαφή πόρτας φορτηγού
15.
Επισκευή κλειδαριάς
16.
Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος

2h

3h

4h

3h

4h

-

½h

½h

½h

½h

½h

-

1h

1h

1h

1h

1h

-

1h

1h

1h

1h

1h

-

1h

-

-

-

-

-

-

2h

2h

-

-

-

-

-

-

2h

2h

-

1h

-

-

-

-

-

-

1h

1h

-

-

-

1h

2h

2h

-

-

-

1h
1h
1h
4h
3h
1h
3h

2h
½h
1h
4h
3h
1h
3h

2h
½h
1½h
5h
4h
1½h
4h

1h
4h
3h
1½h
3h

1½h
5h
4h
1½h
4h

-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Οργάνων τροφοδοσίας οχήματος
1
Συντήρηση – επισκευή αντλιών μπεκ
2
Έλεγχος καυσαερίων
3
Έλεγχος τροφοδοσίας
4
Επισκευή αντλίας πετρελαίου
5
Εξαγωγή – επισκευή μπεκ
6
Αλλαγή ρεγουλατόρου
7
Έλεγχος ρεγουλατόρου
8
9
10

Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως
Αλλαγή ρύθμισης
Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις
TURBO

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
1.
Γενική επισκευή µίζας
2.
Αλλαγή µίζας
Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό –
3.
αυτοµάτου
4.
Αλλαγή δυναµό

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4h
1h
2h
5h
2h
2h
2h
2h
2h
4h

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4h
2h
4h
2h
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Έλεγχος και επισκευή φωτισμού
Αλλαγή φαναριών
Έλεγχος και επισκευή μίζας
Έλεγχος και επισκευή δυναμό
Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών
Έλεγχος και επισκευή φάρων
Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω
προβολέων
Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων
υαλοκαθαριστήρων
Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων
Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών
Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και
αιρκοντίσιον
Αντικατάσταση λαμπτήρων
Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων
Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος
Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης
υπερκατασκευών
Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας
Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν)
Αντικατάσταση φανών
Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ
Αντικατάσταση ψυγείου
Επισκευή καυστήρα

3h
1h
4h
4h
2h
1h
2h
3h
4h
2h
6h
0,20 h
0,20 h
8h
8h
1h
2h
0,30 h
2h
3h
4h

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Απορριμματοφόρων – φορτηγών – υδροφόρων κ.λ.π.
Κατάλογος
κυριότερων εργασιών
που αφορούν τις
υπερκατασκευές
Απαιτούμενες Ώρες
απορριμματοφόρων –
εργασίας
φορτηγών –
υδροφόρων κ.λ.π.
Αλλαγή box κολώνας
container
7
Αλλαγή αεροφουσκας
5
Αλλαγή ακρόμπαρου
2
Αλλαγή άκρου εμβόλου
ανυψωτ.
2
Αλλαγή άκρου εμβόλου
μαχαιριού
6
Αλλαγή άκρου εμβόλου
πόρτας
3,5
Αλλαγή άκρου εμβόλου
φορείου
6
Αλλαγή άκρου λεβιε
1
Αλλαγή αμορτισέρ
3
Αλλαγή αναπνευστήρα
0,6

(ταπα)
Αλλαγή αναστολέα
σώματος
Αλλαγή ανέμης
Αλλαγή αντλίας νερού
Αλλαγή ανυψωτικού
μηχανισμού
Αλλαγή άξονα ραουλoυ
Αλλαγή άξονα
Αλλαγή άξονα αντλίας
Αλλαγή άξονα ανυψωτ.
Μηχανισμ.
Αλλαγή άξονα κινήσεως
σασμάν
Αλλαγή άξονα κινητήρα
Αλλαγή άξονα μετάδοσης
κίνησης
Αλλαγή άξονα στήριξης
ανατροπή
Αλλαγή άρθρωσης εμβ.
Μαχαιριού
Αλλαγή άρθρωσης εμβ.

2,5
2,5
7
20
5
5
5
7
3,5
8,5
5
3,5
13,5
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Πόρτας
Container
Αλλαγή άρθρωσης εμβ.
Προωθητήρα
Αλλαγή άρθρωσης εμβ.
Ράουλου
Σταθερ/σης amplirol
Αλλαγή άρθρωσης εμβ.
Φορείου
Αλλαγή άρθρωσης εμπρ.
Καβαλετου
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
βραχ.ς.μ.α.
Αλλαγή ασφάλειας
γάντζου amplirol
Αλλαγή ασφάλειας
συγκρ.contain
Αλλαγή ατέρμονα
ανυψ.μηχ.
Αλλαγή βάκτρου εμβόλου
Αλλαγή βαλβίδας
Αλλαγή βάνας
Αλλαγή βάνας τριοδης
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
ραουλοφ.

Αλλαγή βάσης

20
50
20
40
10
3,5
8,5
26,5
5
13,5
5
3,5
33,5
3,5
20
20
2
2
2
2
2
3,5
2
7
7
17
7
27
30

7

ελατ.σωμ.πρεσσας
Αλλαγή βάσης εμβόλου
πόρτας
Αλλαγή βάσης μοτερ
Αλλαγή βάσης ράουλου
σταθερ/σης
Amplirol
Αλλαγή βάσης
σκαλοπατιού
Αλλαγή βάσης στοπ
ανυψωτ.μηχαν
Αλλαγή βάσης
υδραυλικού κινητ.
Αλλαγή βάσης
χειριστηρίου
Αλλαγή βραχίονα
ανυψωτ. Μηχαν.
Αλλαγή βραχίονα ελξης
container
Αλλαγή γαντζου
ασφαλ.πόρτας
Αλλαγή γαντζου
ασφαλισης amplirol
Αλλαγή γάντζου ελξης
container
Αλλαγή γάντζου πόρτας
Αλλαγή γλίστρας norba
Αλλαγή γλίστρας
ανυψωτ.μηχαν.
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 ακρα
Αλλαγή
ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου
Αλλαγή ελαστικού
ανυψωτικού

Αλλαγή ελαστικού

8,5
10
17
2
2
10
3,5
3,5
7
5
10
7
7
4
2
3,5
5
3,5
7,5
1
13
1
1
2
10
2
2
2

2
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εισαγωγής
Αλλαγή ελαστικού ποδιάς
Αλλαγή ελαστικού πόρτας
Αλλαγή ελαστικού
στεγανοποίησης
Αλλαγή ελατηρίου έλξεως
Αλλαγή ελατηρίου
σώματος
Αλλαγή ελατηρίου
τζαβετας
Αλλαγή ελατηρίου
χειριστηρίου
Αλλαγή εμβολoυ
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 εμπροσθ. Μερους
σκελετού
Αλλαγή εμπρόσθιας
μπάρας
Αλλαγή επαγωγικού
(φωτοκυττ)
Αλλαγή επαφής
Αλλαγή ερταλον
κουζινεττου
Αλλαγή ζύγι
Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ.
Ψεκ. Ύδατος
Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ.
Ανυψωτ.

0,6
2
2
0,5
0,6
2
1,16
3,5
1
3,5
2
2
3
17
17
3,5
7
17
10
10
14
33,5
2
17
10
3,5
2
0,6
2
0,6

3,5

Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας
Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ.
Κυκλ.
Αλλαγή θηλείας 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 κεντρικων δοκων
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 κομπλερ
Αλλαγή κομπλερ τροχών
μειωτήρα
Αλλαγή κουζινετου
Αλλαγή κοχυλιού
Αλλαγή κρεμάστρας
ανυψωτικού
Αλλαγή κρεμάστρας
ημιρυμ/νου
Αλλαγή κρεμάστρας με
γλιστρες
Αλλαγή κρουπον
Αλλαγή κτενιού
Αλλαγή λαδιού
Αλλαγή λαδιού
υδρ.κυκλωμ. Σμα
Αλλαγή λαμαρίνας
λάστιχου
Αλλαγή λασπωτήρα

2
2
14
37
8,5
2
2
5
7
1
1
7
33,5
10
10
1
2
1,5
33,5
50
17
10
17
10
3,5
3,5
20
10
7
1,5
2
7
0,5
3,5

3,5
2
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Αλλαγή λάστιχου
εισαγωγης
Αλλαγή λάστιχου μπάρας
ανυψωτικού
Αλλαγή λάστιχου
σκελετού
Αλλαγή λεβιέ
χειριστηρίου
Αλλαγή μαχαιριού πρέσας
Αλλαγή μειωτή
Αλλαγή μερών τυμπάνου
Αλλαγή μεταλλάκτη
Αλλαγή μίζας
Αλλαγή μισού
εμπρ.τμημ.σκελ.
Αλλαγή μισού τυμπάνου
Αλλαγή μόνιτορ
Αλλαγή μπάρας
ανυψωτικού
Αλλαγή μπάρας εμβ.
Ράουλου
Σταθερ/σης amplirol
Αλλαγή μπάρας σουστών
Αλλαγή μπάρας τιμονιού
Αλλαγή μπουτον
Αλλαγή μπουτον
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

3,5
2
0,8
1
27
10
50
2
2
33,5
60
2
3
17
10
10
7
0,16
1
2
2
2
2
10
13,5
57
10
14
83,5
53,5
67

67
3,5

Αλλαγή πετάλου
φωτοκύτταρου
Αλλαγή πηνίου
Αλλαγή πι καδένας
Αλλαγή πι οδηγών
προωθητήρα
Αλλαγή πι ολίσθησης
γλίστρας
Αλλαγή πιεζοστατη
Αλλαγή πίνακα container
Αλλαγή πιστολιου
Αλλαγή πλαϊνού σκάφης
Αλλαγή πλαϊνού
τραβέρσας
Αλλαγή πλαϊνών
καπακ.εμβ.πορτ.
Αλλαγή πλαϊνών σώματος
Αλλαγή πλακάκιου
αντλίας
Αλλαγή πλακέτας
Αλλαγή πλάτης φορείου
Αλλαγή πλατω
Αλλαγή ποδαρικού
Αλλαγή ποδιάς
Αλλαγή πορτάκι
Αλλαγή πορτάκι container
Αλλαγή πορτάκι container
σμα
Αλλαγή πορτάκι
φορτ.πρεσσας
Αλλαγή πόρτας
Αλλαγή πόρτας container
Αλλαγή πριζας
Αλλαγή προβολεα
Αλλαγή προεκτ.σε
γαντζ.μπρατς.
Αλλαγή προωθητήρα
Αλλαγή πύρου
Αλλαγή πύρου
εμβ.ράουλου σμα
Αλλαγή πύρου
ραουλ.κυλ.φορ.
Αλλαγή πύρων συμπλ.
Container
Αλλαγή ράουλου
Αλλαγή ράουλου
container
Αλλαγή ράουλου
κυλ.φορείου σμα
Αλλαγή ράουλου
παλάντζας
Αλλαγή ραουλοφωλιας

2
2
30
17
6
2
10
2
17
17
7
67
3,5
2
23,5
17
7
7
3,5
3,5
3,5
3,5
17
10
2
0,6
2
27
1
1
2
5
3,5
10

10
5
5
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Αλλαγή ραουλων
κυλ.φορείου σμα
Αλλαγή ρεγουλατορου
αμπραγιαζ
Αλλαγή ρεγουλατορου
μπρατσου
Αλλαγή ρελε
Αλλαγή ρουλεμ.&
γραναζ.μειωτη
Αλλαγή ρουλεμάν &
στεγαν. Τροχ.
Αλλαγή ρουλεμάν άκρου
εμβ.φορ.
Αλλαγή ρουλεμάν
ανυψωτικού
Αλλαγή ρουλεμάν
καβαλέτου
Αλλαγή ρουλεμάν
μαχαιριού
Αλλαγή ρουλεμάν πλατω
Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας
ημιρυμ/
Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας
Αλλαγή ρουλεμάν
ράουλου
Αλλαγή ρυθμιστή
Αλλαγή σασμάν
Αλλαγή σιδηροσωληνα
Αλλαγή σκαλοπατιού
Αλλαγή σκάφης μύλου
Αλλαγή σκάφης πρέσας
Αλλαγή σκελετού
Αλλαγή σταυρού
Αλλαγή στεγανών
Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Ανυψ.
Container
Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Ανυψωτ.
Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Ασφαλισης
Container
Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Γαντζου
Amplirol
Αλλαγή στεγανών
Κτενιου
Αλλαγή στεγανών
Μαχαιρ.
Αλλαγή στεγανών
Πόρτας
Αλλαγή στεγανών

εμβολ.

17
2
3,5
0,6
17
3,5
3,5
1
3,5
5
3,5
7
8
2
2
10
1
2
3,5
20
17
0,6
3,5
3,5
1
3,5

3,5

1

εμβολ.
3
εμβολ.
εμβολ.

1
7

Προωθ.
Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Συγκρ.
Container
Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Τηλ.
Ημιρυμ/νου
Αλλαγή στεγανών εμβολ.
Φορείου
Αλλαγή στεγανών
εμβολ.γαντζου
Αλλαγή στεγανών
υδρ.εμβ.πόρτας
Αλλαγή στεγανών
υδραυλ.κινητ.
Αλλαγή στεγανών
χειρ.φορτ.-εκφ
Αλλαγή στεφανης
κυλις.τυμπανου
Αλλαγή στοιχειου
φιλτρου εισαγ
Αλλαγή στοπ σουστας
Αλλαγή συρματοσχοινου
Αλλαγή συρομ.πόρτας
ημιρυμ/νου
Αλλαγή συστ. Γαντζου
ασφαλισης
Container
Αλλαγή συστ.ελεγχου
συμπιεστη
Αλλαγή σωλήνα
πολυαμιδιου
Αλλαγή σώματος
Αλλαγή τακάκι γλίστρας
προωθητ
Αλλαγή τακάκι γλίστρας
φορείου
Αλλαγή τακάκι γλίστρας
φορείου
Ημιρυμ/νου
Αλλαγή τάκου βαλβίδας
Αλλαγή ταχυσυνδεσμων
Αλλαγή τερματικού
διακόπτη
Αλλαγή τζαβεττας
Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη
σκελετού
Αλλαγή τμημ. Οροφής
Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας
σώματος
Αλλαγή τμήματος πόρτας
Αλλαγή τμήματος σκάφης
Αλλαγή τμήματος

3,5

10
3,5
2
3,5
10
3,5
50
0,5
3,5
3,5
17
10
33,5
0,5
67
2
2
2
2
1
2
5
10
17
17
13,5
13,5
17
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σώματος
Αλλαγή τμήματος
ψευδοπλ.
Αλλαγή τούμπο εμβόλου
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
Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος
αντλίας
Αλλαγή υδραυλικής
αντλίας
Αλλαγή υδραυλικού
κινητήρα
Αλλαγή φανού
Αλλαγή φάρου
Αλλαγή φίλτρου
Αλλαγή φίλτρου norba
Αλλαγή φίλτρου επιστρ.
Σμα
Αλλαγή φις
Αλλαγή φλάντζας
Αλλαγή φορείου
Αλλαγή φτερού
Αλλαγή φύλλου
αλουμινιου
Αλλαγή φυσσουνακι
αέρος
Αλλαγή χειριστηρίου
Αλλαγή χερούλι εργατών
Αλλαγή χωνιού
Αλλαγή ψευδοπλαισιου
Αλλαγή ψυκτροθηκης
Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ.
Κιν. Πρεσσας
Αποσυνδ.-επαν.
Αναστολεα ελατ.
Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ.
Κιβωτ.
Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας
Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας
πλυστικ

7
7
5
5
13,5
1
1
33,5
3,5
2
7
7
7
0,3
0,3
0,3
0,3
2
1
0,3
33,5
2
2
0,6
5
0,6
1
33,5
0,6
17

0,6
3,5
3,5
2

Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ.
Μηχαν.
Αποσυνδ.-επαν. Άξονα
ανυψωτ.
Αποσυνδ.-επαν. Άξονα
μεταδ.
Αποσυνδ.-επαν. Βάσης
ράουλου ελ
Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα
ανυψ.
Αποσυνδ.-επαν. Δελτα
Αποσυνδ.-επαν. Δοχειου
λαδιού
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Ανατρ.
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Ανυψ. Cont
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Ανυψ. Container
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Ανυψωτ.
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Ασφαλισης
Container
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Βελονιου
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Γαντζου
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Γαντζου
Amplirol
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Κτενιου
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Μαχαιριού
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Περιστρ.
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Πόρτας
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Προωθ.
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Ράουλου
Σταθερ/σης amplirol
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Συγκ. Container
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Τηλ. Ημιρυμ/νου
Αποσυνδ.-επαν. Εμβ.
Φορείου
Αποσυνδ.-επαν.
Ηλεκτρ.μοτερ
Αποσυνδ.-επαν.

13,5
4,5
5
10
2
3,5
2
3,5
10
3,5
2
7
5
2
7
0,6
5
2
5
8,5
7
7

12
8,5
1
5
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Καβαλετου
Αποσυνδ.-επαν.
Κρεμάστρας
Αποσυνδ.-επαν.
Μαχαιριού
Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη
Αποσυνδ.-επαν.
Μπράτσου ανυψ.
Αποσυνδ.-επαν.
Παλάντζας
Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ
Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου
Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας
Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας
κιβωταμ.
Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας
σμα
Αποσυνδ.-επαν.
Προωθητήρα
Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου
Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου
παλαντζας
Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων
φορείου
Αποσυνδ.-επαν.
Ρουλεμάν παλαντζας
Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν
Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού
Αποσυνδ.-επαν.
Τηλεχειρ/ριου
Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.
Αντλίας
Αποσυνδ.-επαν.
Υδραυλ.κινητήρα
Αποσυνδ.-επαν.
Υπερκατασκευης
Αποσυνδ.-επαν. Φορείου
Αποσυνδ.-επαν. Φορείου
συμπιες
Αποσυνδ.-επαν.
Χειριστηρίου
Αποσυνδ.-μετατ.- επαν.
Γαντζων
Αποσύνδεση παλαιάς
υπερκατασκ.
Αποσύνδεση πλυστικού
Βαφή container
Βαφή απορ/ρου
Βαφή πόρτας
Βαφή υπερκατασκευής
Γενικό service κινητήρα
hatz
Έλεγχος & ρύθμιση

3,5
20
3,5
2
2
3,5
7
17
7
33,5
13,5
5
1
10
3,5
3,5
10
3,5
3,5
10
17
27
27
3,5
10
17
3,5
67
67
3,5
50
10
2

φωτοκύτταρου
Έλεγχος ανυψωτικού
μηχανισμού
Έλεγχος γάντζων
ασφάλισης πόρτας
Έλεγχος διαρροών
Έλεγχος εμβολών πόρτας
Έλεγχος ηλεκτρικού
κυκλώματος
Έλεγχος κομπρεσέρ
Έλεγχος λειτουργ.
συμπιεστή σμα
Έλεγχος πιέσεων
Έλεγχος πιέσεων σμα
Έλεγχος πιέσεως εμβολ.
Γάντζου
Έλεγχος ραουλων
Έλεγχος σασμάν
Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας
Έλεγχος υδραυλ.
Κινητήρα
Έλεγχος υδραυλ.
Χειριστηρίου
Έλεγχος υδραυλικός
σ.μ.α.
Έλεγχος ψευδοπλαισιου
Ενίσχυση ανυψωτικού
μηχανισμού
Ενίσχυση αρθρώσεων
πόρτας
Ενίσχυση άρθρωσης
εμβολ.πόρτας
Ενίσχυση άρθρωσης
εμβόλου προωθ.
Ενίσχυση άρθρωσης
εμβόλου φορείου
Ενίσχυση βάσης
ελατηρ.σωμ.πρεσσας
Ενίσχυση βάσης εμβόλου
φορείου
Ενίσχυση βάσης πύρου
τυμπάνου
Ενίσχυση βάσης στηριξης
πόρτας
Ενίσχυση βραχιόνων
ανυψ.μηχαν.
Ενίσχυση γέφυρας
Ενίσχυση δέλτα
Ενίσχυση δεξαμενής
νερού
Ενίσχυση
εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ.
Ενίσχυση εσωτερικού

1
1
1
1
1
1
1
1
3,5
0,6
0,6
1
0,6
0,6
0,6
3,5
3,5
2
7
3,5
7
10
2
5
3
3,5

2
17
10
1
10
27
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τυμπάνου
Ενίσχυση κολώνας
ανυψωτικού
Ενίσχυση κολώνας
σώματος
Ενίσχυση κολώνων
πόρτας
Ενίσχυση κοχυλιού
Ενίσχυση κρεμάστρας
ανυψωτικού
Ενίσχυση μασίφ
τυμπάνου
Ενίσχυση μαχαιριού
Ενίσχυση οδηγών
προωθητήρα
Ενίσχυση ορθοστάτη
Ενίσχυση οροφής
σωματ.πρεσσας
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 πυρρών
συμπλέξης Container
Ενίσχυση ραουλοφόρου
βάσης
Ενίσχυση ραουλοφωλιάς
Ενίσχυση σασσι container
Ενίσχυση σκάφης
Ενίσχυση σώματος
πρέσας
Ενίσχυση τζαβέτας
Ενίσχυση τραβέρσας
πόρτας

Ενίσχυση τραβέρσας
σκάφης
Ενίσχυση τυμπάνου
Ενίσχυση φορείου
container
Ενίσχυση φορείου ς.μ.α.
Ενίσχυση φτερού
Ενίσχυση φωλιάς γάντζου
Ενίσχυση ψευδοπλαισίου
Ενίσχυση ψευδοπλαισίου

7
10
5
17
7
13,5
20
13,5
27
20
27
7
17
13,5
10
17
57
1
7
17
7
10
17
27
17
27
3,5
17

17
30
3,5
33,5
0,6
2
5
17

amplirol
Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου
amplirol
Ενίσχυση-συγκολ.πλατης
φορείου
Επανατοποθέτηση
πρέσας σμα
Επιβράχυνση πλαισίου
Επισκευή (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 γάντζου έλξης
cont.
Επισκευή δελτα
Επισκευή διαρροης
εμβολ.μαχαιριού
Επισκευή διαρροης
λαστιχ.εισαγωγης
Επισκευή διαρροων
υδραυλ. Αντλίας
Επισκευή διαρροων
υδραυλ.
Κυκλωματος
Επισκευή δισκου
Επισκευή δοχειου λαδιού
Επισκευή εμβόλου ανατρ.
Επισκευή εμβόλου ανυψ.
Container
Επισκευή εμβόλου
ανυψωτικού
Επισκευή εμβόλου
ασφαλισης Container
Επισκευή εμβόλου
βελονιου
Επισκευή εμβόλου
γαντζου
Επισκευή εμβόλου
κουβουκλιου
Επισκευή εμβόλου
μαχαιριού
Επισκευή εμβόλου

7
40
133,5
50
7
27
3,5
3,5
10
10
10
17
50
3,5
3,5
2,5
7
7
7
3,5
7
7
1
7

3,5
3,5
3,5
8,5
7
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περιστροφης
Επισκευή εμβόλου
πόρτας
Επισκευή εμβόλου
προωθητήρα
Επισκευή εμβόλου
ράουλου
Σταθερ/σης amplirol
Επισκευή εμβόλου
φορείου
Επισκευή εμβόλου
χτενιου
Επισκευή ηλεκτρικου
κυκλωματος
Επισκευή θηλειας ελξης
container
Επισκευή κοντρας
διαφορικου
Επισκευή
κυκλ.αυτ.λιπανσης
Επισκευή μαχαιριού
Επισκευή μπράτσων
ανυψωτικού
Επισκευή οδηγών
γλιστρων
Επισκευή οδηγών
προσεγγισης
Container
Επισκευή ουρανου
container
Επισκευή πατώματος
Επισκευή πενταλ
Επισκευή πλαισίου
container
Επισκευή ποδιάς
Επισκευή πορτάκι (πανω)
ημιρυμ/νου
Επισκευή πόρτας
οχηματος
Επισκευή προωθητήρα

Επισκευή ράουλου
Επισκευή ραουλοφωλιας
Επισκευή σασμάν
Επισκευή σκαλοπατιού
Επισκευή σκάφης υποδ.
Απορ/των
Επισκευή σκελετού
Επισκευή
στηρ.στεφ.κυλ.τυμπαν.
Επισκευή συστ. Ασφαλ.
Πόρτας

5
17
3,5
5
3,5
3,5
10
2
2
50
10
43,5
33,5
33,5
50
3,5
17
3,5
10
17
50

3,5
3,5
8,5
2
7
10
10
17

Επισκευή συστ. Αυτομ.
Λιπανσης
Επισκευή
τηλεχειριστηριου
Επισκευή υδραυλικης
αντλίας
Επισκευή υδραυλικού
κινητήρα
Επισκευή υδραυλικού
κυκλωματος
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 αρθρωσεων
πόρτας πρεσσα
Ευθυγρ/ση άρθρωσης
σώματος
Ευθυγρ/ση ασφαλειων
τζαβετα
Ευθυγρ/ση βάσεων
κινητήρα
Ευθυγρ/ση βάσεων
συγκρ.σουστων
Ευθυγρ/ση βάσης πλατης
φορείου
Ευθυγρ/ση βάσης
ράουλου σταθερ/σης
Amplirol
Ευθυγρ/ση βραχιονων
ανυψωτικού
Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης
cont.
Ευθυγρ/ση γαντζου
πρεσσας σμα
Ευθυγρ/ση γαντζων
πόρτας container
Ευθυγρ/ση γωνιας
τυμπανου
Ευθυγρ/ση ελικωσεων
τυμπανου
Ευθυγρ/ση κρεμάστρας
Ευθυγρ/ση μασιφ
Ευθυγρ/ση μπράτσων
ανυψωτικού
Ευθυγρ/ση οδηγών

10
2
3,5
3,5
3,5
10
67
2
7
5
5
1
17
5
3,5
1
5
13,5
10
2
10

33,5
17
10
17
3,5
17
1
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μικρης πόρτας
Container
Ευθυγρ/ση οδηγών
προωθητήρα
Ευθυγρ/ση πλαινού
αψίδας
Ευθυγρ/ση πλαισίου
container
Ευθυγρ/ση ποδιάς
Ευθυγρ/ση πορτάκι
(επανω)
Ημιρυμουλκουμενου
Ευθυγρ/ση πόρτας
Ευθυγρ/ση πόρτας
container
Ευθυγρ/ση πόρτας
ανατροπής
Ευθυγρ/ση σασσι
Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού
Ευθυγρ/ση σώματος
Ευθυγρ/ση φωλιάς
γάντζου
Ευθυγρ/ση χτενιου
ανυψωτικού
Ευθυγρ/σηενισχ.βας.στηρ.αντλ
Ευθυγρ/σηενισχ.γεφυρ.σασσι
Ευθυγρ/σηενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ.
Ευθυγρ/σηενισχ.ραουλοφ.βάσεως
Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.&
ραουλ
Ευθυγρ/ση-ενίσχυση
πλαινων
Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα
στεφ.κυλ.τυμ
Ηλεκτρολογικές εργασίες
σμα
Ηλεκτρολογική σύνδεση
πόρτας
Καθαρισμός βαλβίδων
Καθαρισμός ραουλων
φορείου σμα
Λίπανση κινούμενων
μερών
Λίπανση πρέσας σμα
Μετατροπή βάσεως
αντλίας
Ρεγουλάρισμα
ανυψωτικού μηχαν.

10
17
3,5
17
1
17
7
17
2
17
1
50
3,5
3,5
3,5
3,5
17
17
17
17

Ρεγουλάρισμα ραουλων
Ρεγουλάρισμα υδραυλ.
Κινητήρα
Ρύθμιση ανυψωτικού
μηχανισμού
Ρύθμιση μπράτσων
ανυψωτικού
Ρύθμιση πιέσεων
Ρύθμιση πόρτας
Ρύθμιση ραουλων
Ρύθμιση σκαλοπατιού
Ρύθμιση υδρ.κινητήρα
Στεγαν.λεκανης
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.καβαλετου
Συγκόλληση άρθρωσης
εμβ. Φορείου
Συγκόλληση άρθρωσης
πόρτας
Συγκόλληση βάσης
ελατηρ.σωματ.
Συγκόλληση βάσης
εμβόλου ανυψ.

2
1
1
1
0,6
0,6
2
1
1
1
3,5
10
1
1
7
10
2
2
3,5
5
2
1
1,5

60

17
3,5
2
30
0,6
3,5
3,5
2

Συγκόλληση βάσης
στεφάνης κυλ.
Συγκόλληση βάσης στηρ.
Φτερου
Συγκόλληση βάσης
υδρ.αντλίας
Συγκόλληση βάσης
υδρ.κινητήρα
Συγκόλληση βάσης
χειριστηρίου
Συγκόλληση βραχίονα
συγκ.container
Συγκόλληση γέφυρας
Συγκόλληση δέλτα
Συγκόλληση δοχείου

7
3,5
5
3,5
1
10
17
3,5
3,5
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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
Συγκόλληση πλαισίου
Συγκόλληση ποδιάς
Συγκόλληση πόρτας
Συγκόλληση πόρτας
ανατροπής

Συγκόλληση προωθητήρα
Συγκόλληση

1
2
2
1
7
10
10
3,5
3,5
3,5
2
18,5
18,5
10
3,5
13,5
3,5
7
17
10
2
10
3,5

ραουλοφωλιας
Συγκόλληση σκαλοπατιού
Συγκόλληση σκάφης
Συγκόλληση στεφάνης
κυλίσεως
Συγκόλληση σώματος
Συγκόλληση τραβέρσας
Συγκόλληση τυμπάνου
Συγκόλληση φτερών
Συγκόλληση
ψευδοπλαισίου
Συγκόλληση-στηριξη
λάστιχου
Σύσφιξη ραουλων
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
Τορνίρισμα-γέμισμα
άξονα παλάντζας
Τορνίρισμα -γέμισμα
ράουλου
Τορνίρισμα -κεντραρισμα
τυμπάνου

0,5
1
27
27
7
23,5
1
3,5
3,5
2
17
37

17
17
10
1
27
17
17
1
3,5
7

10
7
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος
εξωτερικής πλύσης
Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του
θαλάμου πλύσης
Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος
πλύσης
Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού
Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού μικρών
κάδων
Επισκευή μπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης
Επισκευή κεφαλής πλύσης
Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων
Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού
Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας
Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού
Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου
μοτέρ αντλίας υψηλής πίεσης
Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως
καταπακτής
Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και
πόρτας πλυντηρίου
Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού
Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης
Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης
Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης
Αντικατάσταση βάκτρο υδρ. κυλίνδρ. ανύψωσης
κεφαλής πλύσης
Αντικατάσταση υδραυλικού μπλοκ βαλβίδων νερού με
νέου τύπου
Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής
πιέσεως λαδιού - νερού
Service υπερκατασκευής
Στήριξη μπάρας εξωτερική πλύσεως
Επισκευή προγράμματος ανύψωσης κάδων και
ρυθμίσεις
Επισκευή προγράμματος κλεισίματος πόρτας κάδου
πλύσης και ρυθμίσεις
Επισκευή μπουκάλων ανοίγματος πόρτας,
αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση
Επισκευή ασφαλιστικού μπουκάλων πόρτας και
ρύθμιση
Έλεγχος και ρυθμίσεις κυκλωμάτων υδραυλικού –
ηλεκτρικού – αέρος και νερού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3h
2h
2h
3h
3h
1h
1h
2h
3h
3h
2h
½h
1h
3h
2h
½h
1h
3h
2h
1h
4h
4h
8h
1h
4h
4h
4h
4h
6h

82

ΑΔΑ: 6ΦΤΙΩΕΒ-Α5Β
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ανυψωτικών μηχανημάτων

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Απλό servis ανυψωτικού (βάσης
– κορμού - βραχίονα)
Επισκευή καλαθιού
Επισκευή συστήματος
ασφάλισης
Επισκευή βαρούλκου
Επισκευή τροχαλίας
Επισκευή ραούλου
Αντικατάσταση μαρκουτσιού
Έλεγχος χειριστηρίων
Έλεγχος βαλβίδας
Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης
1ου βραχίονα και
επανατοποθέτηση
Αντικατάσταση κουζινέτου
μπουκάλας 1ου βραχίονα
Γέμισμα πείρου μπουκάλας και
τορνάρισμα αυτής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
4h
6h
3h
3h
3h
3h
1h
3h
1h
4h
2h
5h

Τοποθέτηση ασφαλιστικών
ποδαρικών βραχίονα
Τοποθέτηση ασφαλιστικού
υπέρβαρου
Επισκευή SOS emergency
Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού
κυκλώματος
Service
Επισκευή διαρροών

16h
11h
7h
12h
2h
4h
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
μηχανοκίνητων σαρώθρων
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,

Ώρα εργασίας
ΣΑΡΩΘΡΑ
JOHNSON

ΣΑΡΩΘΡΑ
KARCHER

2,86
1,43
0,57

2,50
0,15

5,71

3
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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.
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
παρεμβυσμάτων, 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
ηλεκτροβαλβιδων 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

14,29
15,71
24,29
1,43

1,5

4,29
5,71

1,5

7,14

2

5,71
8,57

0,5

5,71

1,80

5,71
0,57
2,86

0,5

28,57

7,14
2,86

1

0,86
0,86
0,86
0,57
4,29
4,29
2,86

1
0,25

28,57
17,14

2
3

14,29
5,14
0,57

0,25

5,14
2,86
8,57

2

42,86
42,86
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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.
Εξαγωγή – επισκευή επανατοποθέτηση και καθαρισμός
δεξαμενής νερού

14,29

2,85

200
42,86
4,29

0,5
1

28,57

1,5

14,29

1,5
1,5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ταχύτητας οχήματος
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου
2. Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου

Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού
ταχογράφου
4. Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου
5. Επισκευή χιλιομετρητή
6. Αντικατάσταση μπαταρίας VDO
7. Σφράγισμα – ποστοποιητικό ταχογράφου
Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου ψηφιακού
8.
ταχογράφου με HTC
9. Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) ταχογράφου
10.Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου
Επισκευή συστήματος καταγραφής ταχύτητος
11.
(βελόνη)
12.Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης
Εργασία αντικατάστασης πλακέτας Ηλεκτρονικού
13.
ταχογράφου
14.Έλεγχος δότη ταχογράφου Kitas
Εργασία αντικατάστασης πρόσοψης (καπάκι)
15.
ταχογράφου
16.Εργασία αντικατάστασης ακίδων εγγραφής
17.Εργασία αντικατάστασης δότη ταχογράφου
18.Επισκευή συστήματος αυτόματου χρόνων εργασίας
3.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1h
1h
½h
½h
½h
½h
1h
½h
½h
½h
½h
½h
½h
½h
½h
½h
½h
½h

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις
προαναφερόμενες 11 βασικές κατηγορίες - οµάδες επισκευών. Οι προσφορές, επί ποινή
αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των οχημάτων των προς παροχή υπηρεσιών επισκευών κάθε ομάδας και όχι επιλεκτικά κάποιους τύπους οχημάτων.
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Οι προαναφερόµενες βασικές οµάδες επισκευών δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους
επισκευής η οποία δεν µπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις υπερκατασκευές των
οχηµάτων.
Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν
μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια
χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του
και για τις υπόλοιπες εργασίες.
ΑΡΘΡΟ 6ο Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που καταθέτουν προσφορές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι η
διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο και μόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Το σχέδιο της σύμβασης θα συνταχθεί από τον Φορέα του Δήμου αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, η σύμβαση δεν μπορεί να υπογραφεί, πριν παρέλθει η δεκαπενθήμερη
προθεσμία από την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας, για τυχόν αίτηση
άσκησης ανάκλησης σύμφωνα με το 2ο άρθρο του Ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης», ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, η πρόσκληση για την
υπογραφή της σύμβασης αποστέλλεται στον ανάδοχο μόνο αφού παρέλθει η δεκαπενθήμερη
προθεσμία από την ημερομηνία κοινοποίησης του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 7ο Σύµβαση
Οι ανάδοχοι µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι να
προσέλθουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε μεγαλύτερο
των δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 7 o
της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31/12/2022.
ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση επισκευών
Ο χρόνος εγγύησης επισκευής κάθε βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, µετά
την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή της επισκευής, θα καθορισθεί με την
προσφορά των διαγωνιζομένων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος των έξι μηνών.
Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα αυτό
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
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άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντοµότερο από της ειδοποίησης της
υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλoνται στον προµηθευτή οι νόµιµες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο Ποιότητα υλικών.
Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας.
Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα δείγµατα των προσφεροµένων ειδών να στέλνει
αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προµηθευτών.
ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι-τέλη
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήµο.
ΑΡΘΡΟ 11Ο Ειδικοί όροι
Οι µειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή
µερών, στην 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 της Επίβλεψης.
1. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτωνμηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη :


Το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων (Γραφείο Κίνησης) θα εκδίδει
«Δελτίο ή Εντολή Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει
περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής και θα
το προωθεί στο Δημοτικό Συνεργείο. Το Δημοτικό Συνεργείο, εκδίδει «Δελτίο
Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου», και κατόπιν αιτιολογημένης
βεβαίωσης ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο σύνολο τις συγκεκριμένες
εργασίες συντήρησης και επισκευής, αυτές πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό
συνεργείο με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών,
συντηρήσεως - επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών και επισώστρων). Η αρμόδια
επιτροπή

(δηλαδή

αυτοκινήτων

προμήθειας

ελαστικών

και

ανταλλακτικών,

επισώστρων),

συντηρήσεως

προωθεί

το

-

«Δελτίο

επισκευής
Τεχνικής

Επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο
για την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του αυτοκινήτου.


Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη
του εντύπου «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής αυτοκινήτου» από την
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υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή
του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων
εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.


Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και
Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του
αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που
απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα
εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.



Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια
επιτροπή με τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την
επισκευή ή συντήρηση.



Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και
επισκευής του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να
αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόμενου
48ώρου εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η
επισκευή γίνεται άμεσα με την λήψη του ανταλλακτικού και σε περίπτωση που η
βλάβη είναι μεγάλη να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος κατά την
συμπλήρωση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά, φωτοαντίγραφα δε των ως άνω
εντύπων θα υποβάλλονται στην διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών συνοδεύοντας το αντίστοιχο
χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Σε κάθε έκδοση τιμολογίου θα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο
τμήματος του τιμοκαταλόγου ώστε να διαπιστώνονται οι τιμές των συγκεκριμένων ανταλλακτικών.
Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα
διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.
1.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :


έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή
του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή,
να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την
καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι
προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η
σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του τροχαίου υλικού
του.



διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών,
είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
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δύναται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το
χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων
εξερχομένων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη
φορολογική νομοθεσία.



δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του
Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον
πάροχο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς
να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης
της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος
στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

2.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται

στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο πάροχος είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και
εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η
παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να
αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το
ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον
λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
3.

Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και

παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα
αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων.
4.

Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του

προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.
5.

Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς

και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους
επισκευής ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα. Αν ο διαγωνιζόμενος
κρίνει ότι δεν καλύπτεται από τους συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας για τις εργασίες
και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν μπορεί να καταθέσει κατά την κρίση του επιπλέον
τιμοκαταλόγους αποκλειστικά και μόνο για εργασίες και ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους
τιμοκαταλόγους της Υπηρεσίας.
6.

Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του είδους αυτών, αλλά και η

περιγραφή του είδους, η οποία θα να είναι ταυτόσημη με αυτήν του καταλόγου που προσκομίστηκε
στην διαγωνιστική διαδικασία.
7.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο

συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ορίων
του Νομού Αττικής.
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Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι
από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή.

12/02/2019

14/02/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΕΩΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πουλάκης Ευθύμιος

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ηλίας Καλογερόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
για τα έτη 2020-2021-2022

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Κ.Μ.:

Π27/2019

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΥΠ: 1.788.001,08€

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ.
I. ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΟΜΑΔΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΟ α
III. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΟ
β
IV. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
(Π.Μ.Ε.) ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της
επιχείρησης……………………………………………………………………………………………………………………….
με έδρα
στ………………………..…………………………………………………………………………………………………….
οδός …………………………..………………… ……….αριθμ.
……..…………..Τ.Κ………………………………………….
Τηλ.: …………………………………………τηλ. Κινητό…………………..……. Fax:
……………………………………….
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοιπών
στοιχείων της μελέτης και της δημοπράτησης , καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά. Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη
όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων
του Δήμου για την ακόλουθη κατηγορία εργασιών με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης
στην τιμή ανά ώρα εργασίας επισκευής και επί των τιμών των ανταλλακτικών των
εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων:
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I. Συμμετέχω στην κάτωθι κατηγορία – ομάδα
1. Πλαίσια: απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων – υδροφόρων - πλυντηρίων –
καλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχημάτων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
2. Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών – υδροφόρων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
3. Υπερκατασκευές: πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
4. Υπερκατασκευές: ανυψωτικών μηχανημάτων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
5. Πλαίσια και υπερκατασκευή μηχανοκίνητων σαρώθρων τύπου JOHNSTON 600 SERIES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
6. Πλαίσια και υπερκατασκευή μηχανοκίνητων σαρώθρων τύπου KARCHER ICC ID
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
7. Συντήρηση – επισκευή επιβατικών οχημάτων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
8. Συντήρηση – επισκευή δικύκλων
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
9. Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
10. Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών CASE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
11. Πλαίσια και υπερκατασκευή ελαστιχοφόρων φορτωτών MUSTANG
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
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II. ΕΡΓΑΣΙΕΣ (α): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(α)
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
(ποσό σε ΕΥΡΩ/ώρα)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
Για τις εργασίες
#36,00#
Επισκευής &
………………………………………….
Συντήρησης όπως
αυτές
(αριθμητικώς)
(αριθμητικώς)
(α)
υποδεικνύονται
Τριάντα έξι
στην αντίστοιχη
………………………………………….
κατηγορία
(ποσοστιαία
έκπτωση στην
(ολογράφως)
(ολογράφως)
χρέωση/ώρα)

III. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (β): ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(β)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
Επί της αξίας των
τιμών των
………………………………………….
ανταλλακτικών,
των εκάστοτε
(αριθμητικώς)
(β)
ισχυόντων
τιμοκαταλόγων
………………………………………….
των επίσημων
αντιπροσώπων:
(ποσοστιαία %
(ολογράφως)
έκπτωση)

IV. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ποσοστιαία Μέση Έκπτωση =[(αΧ55%)+(βΧ45%)]
(με την προυπόθεση, επί ποινή
αποκλεισμού, β>α)
………………………………………….%
Π.Μ.Ε.=
(αΧ55%)+(βΧ45%)]=[(…………Χ55%)+(………Χ45%)]=

(αριθμητικώς)
………………………………………….%
(ολογράφως)
Ο προσφέρων
σφραγίδα - υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ............../2019)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, ΚΑΛΧΟΥ 48-50, Τ.Κ. 131 22
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, για
ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα
διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον
διενεργούμενο διαγωνισμό Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 20202021- 2022 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… για την, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..2019 προκήρυξη του Δημάρχου Ιλίου
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη
συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός
πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την....................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστημα.............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................…
Προς
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του
ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ…
……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ……………….
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που
αφορά την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022 σύμφωνα
με την με αριθμ. ..... ..../..../2019 προκήρυξη του Δημάρχου Ιλίου.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή
εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης εντός
πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό
/2019)
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021- 2022
Στο Ίλιον σήμερα ....................., ημέρα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο
Δήμος Ιλίου

με Α.Φ.Μ. …………………….. και Δ.Ο.Υ, Αγίων Αναργύρων, και εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο
(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» με
δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ
..............., με Α.Φ.Μ. .................... και Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την
κ.

..........................

(ονοματεπώνυμο

εκπροσώπου),

που

θα

καλείται

στο

εξής

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από ..............
Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα
ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον
ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2020-2021-2022
(Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………...
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν
την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς:
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων για τα έτη 2020-2021-2022
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου):
................................................................................
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης κατατέθηκε με την υπογραφή της παρούσας η με αριθμό ...........
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .......... 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με τη διακήρυξη.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
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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 σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των ειδών και των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής του άρθρου 221 παρ.3 του ν. 4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα
με το εδάφιο β΄, της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπως ισχύει.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από του όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο Ιλίου οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες
του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε
τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως
εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία
με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί 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.4412/16
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8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους όρους του Παραρτήματος Β΄ της με αριθμ
πρωτ.

Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.

9. Θα τηρήσει τη μεθοδολογία υλοποίησης όπως αυτή αναλύεται στο Παράρτημα Β΄ της με αριθμ.
πρωτ.

Διακήρυξης.

Ο Δήμος αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης της σύμβασης και να
παρέχει στον ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να
υποβοηθά την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. πρωτ.
Διακήρυξης και στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται.
Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις γραπτές υποδείξεις της
αναθέτουσας αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το τελικό παραδοτέο θα
πρέπει να είναι σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 (απόφαση
44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την 01/01/2020 μέχρι 31/12/2022.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στην περίπτωση της παραγράφου 5 του
άρθρου 105 του ν.4412/16,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει
μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό
…………………………αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή
στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση
των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα
σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια
πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ιλίου, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό ............/ 2019)
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« ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕSPD»
Σας παραπέμπουμε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο από την υπηρεσία έγγραφο 1) espdrequest.pdf καθώς και στο σχετικό 2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε αναρτήσει στα
συνημμένα του ηλεκτρονικού συστηματικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Επιπλέον σας παραπέμπουμε στο διαδικτυακό τόπο http: //www.promitheus.gov.gr όπου έχει
αναρτηθεί ανακοίνωση περί ορθής συμπλήρωσης του ESPD.
Οι
προμηθευτές
παρακαλούνται
όπως
συνδεθούν
στο
διαδικτυακό
τόπο
https://ec/europa.eu/tools/espd προκειμένου να συμπληρώσουν το αρχείο ESPD.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη
Κουμαραδιός Γ.,

Βέργος Ι.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,
Κανελλόπουλος Γ.
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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