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Ελληνική Δημοκρατία                                        Bούλα : 23/3/2016 
Νομός Αττικής        Αρ. Πρωτ. : 11795 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              
 
                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   10ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
    Αρ. Πράξης              : 10 
    Αρ. Απόφασης        : 99 
 
Στη Βούλα την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό 

Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 11246/18-3-2016, πρόσκληση του 
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.  

   
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 

 
1. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος 

2. Χρήστος Βαδάσης,  Τακτικό Μέλος 2. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος  
4. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος  
5. Κωνσταντίνος Σφέτσας, Αν/κο Μέλος*  
6. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό Μέλος  
7. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος  
 
 
*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας.      
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 2ον  :«Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 26/2016 μελέτης,  
β) διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης ποσού 356.000,00 €  γ) έγκριση των τευχών της  
διακήρυξης του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ -  ΒΟΥΛΑΣ -  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016» 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 11170/18-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 
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 «Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ. 104/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010( ΦΕΚ 87/7-6-2010) 
προκειμένου : 

i. Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης 356.000,00 € για την 
εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας , η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 
2015, θα βαρύνει τους Κ.Α.:  

 

KA ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ΠΑΥ 
10-6263.018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
15.000,00 € Α-469 

15-6263.013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ.ΑΥΤ/ΤΩΝ 
ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

15.000,00 € Α-470 

20-6263.041 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

156.000,00 € Α-471 

20-6671.017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 50.000,00 € Α-472 
20-6671.018 ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ 
60.000,00 € Α-473 

30-6263.025 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 

30.000,00 € Α-474 

35-6263.017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

10.000,00 € Α-475 

35-6263.018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

20.000,00 € Α-476 

ii. Να εγκρίνει  την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 26/2016 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία 
υποβάλλεται συνημμένα. 

 
    Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ , όπως έχει καθορισθεί  με την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010(ΦΕΚ 
1789Β΄/12-11-2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.» 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
 
1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών. 
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
3.- Την υπ΄αριθμ. 104/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4.-  Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015  επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 
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απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
το οικ. έτος 2016» 

  

 

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
     Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 26/2016 μελέτης, της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 
 
Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 
προσφορές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - έντυπο οικονομικής 
προσφοράς για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ -  ΒΟΥΛΑΣ -  
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016» 
 

 Γ) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση  πίστωσης ποσού 356.000,00€ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ -  ΒΟΥΛΑΣ -  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016» η οποία έχει ενταχθεί 
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, και βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς 
εξόδων. 
 

KA ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ΠΑΥ 
10-6263.018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
15.000,00 € Α-469 

15-6263.013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ.ΑΥΤ/ΤΩΝ 
ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

15.000,00 € Α-470 

20-6263.041 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

156.000,00 € Α-471 

20-6671.017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 50.000,00 € Α-472 
20-6671.018 ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ 
60.000,00 € Α-473 

30-6263.025 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 

30.000,00 € Α-474 

35-6263.017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

10.000,00 € Α-475 

35-6263.018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

20.000,00 € Α-476 

 
 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ , όπως 
έχει καθορισθεί  με την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010(ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης επιτροπών» καθώς επίσης και τη με αριθ. 
21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  99/2016.  
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Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ ΧΟΒΡΗ 

            
 
 

 
 
 

 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
Τμήμα  Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 
 
Πληροφορίες: Π. Ποταμιάνος 
Τηλ:    213 2019984 
Φαξ:    210 9654495 
 

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016” 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 356.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) 

 

C.P.V.  : 
34350000-5 
34913000-0 
50110000-9 
50112000-3 
50113000-0 
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50114000-7 
50116200-3 
50116500-6 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΛΑΣ 

ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  18 ΤΚ. 16673 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2016 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
Τμήμα  Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 
Πληροφορίες: Π. Ποταμιάνος 
Τηλ:    213 2019984 
Φαξ:    210 9654495 
 

   
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων 
Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης 2016» 
                       
Α.Μ. :   26 /2016    

Α.Πρ.:  

Π/Υ : 356.000,00 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις παρακάτω διατάξεις: 
 

1. 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» 

2. Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 
«Τροποποιήσεις προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας»  

3. Ν. 2286/95/τ.Α’/19 - «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων» 

4. N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

5. του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 - τα οποία προσαρμόζουν το 
ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. 

6. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7. Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. 
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8. Του Ν. 2522/8-9-1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα 
με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 

9. Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 
10. Του Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
11. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη 

διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 
12. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 
‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”». 

13. Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»  
14. Εγκύκλιος 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
15. Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
16. To Π.Δ. 60 (ΦΕΚ Α΄/64/16.3.2007) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί Κρατικών 

Προμηθειών» προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.). 
17. Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο 

ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013 
18. To Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
19. To N.3861/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» 

20. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
21. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.». 
22. Το Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

23.  Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

24. Το Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ 14/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013» 

25. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 
26. Το Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 107/Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 

και 4127/13» 
27. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις» 
28. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') 
29. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» 
30. To Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

Οικονομίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις. 
31. Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
32. Την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων συμβάσεων) Αρ. Πρωτ.: 4590 -  3/11/2014 
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Β) Τις Αποφάσεις 
1. Την με αριθμό 104/2016 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 

διενέργειας της υπηρεσίας  «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης 2016» και την εκκίνηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού με την διαδικασία 
του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. 

1. Τις  υπ.αρ. 21/2016 απόφαση Δ.Σ.  και 1/2016 απόφαση Ο.Ε. με τις οποίες συγκροτήθηκαν 
α)  η αρμόδια πενταμελής επιτροπή διενέργειας διεθνών διαγωνισμών, γνωμοδότησης κι 
αξιολόγησης προσφορών και β) η τριμελής επιτροπή επισκευής και συντήρησης οχημάτων 

2. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρείες ». 

3. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας « Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

4. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

5.  Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

6. Την υπ. Αριθ. 99/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε 
διάθεση πίστωσης 356.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α.: 

 
 

 
KA ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 

10-6263.018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15.000,00 € 

15-6263.013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ.ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15.000,00 € 

20-6263.041 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

156.000,00 € 

20-6671.017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 50.000,00 € 

20-6671.018 ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ 60.000,00 € 

30-6263.025 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 

30.000,00 € 

35-6263.017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10.000,00 € 

35-6263.018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

20.000,00 € 

 
 
 

Γ) Τα έγγραφα 
  -  Την υπ' αριθ. 26/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 356.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για τις εργασίες 
πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των 
απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών μερών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου, την επισκευή και συντήρηση φρένων, την έκδοση κάρτας 
καυσαερίων, τη φανοποιία οχημάτων, την επισκευή των ελαστικών οχημάτων, την προμήθεια 
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ελαστικών, την επισκευή ταχογράφων,  με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί: 
 
i. «Αναθέτουσα Αρχή»: ο  Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 
ii. «Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται 

να λάβει μέρος στη  διαδικασία. 
iii. «Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει 

προσφορά. 
iv. «Επιτροπή  Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών, 
είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση για κάθε 
σχετικό ζήτημα και για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, την αξιολόγηση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών, καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή 
του  Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση 
των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

v. «Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο / οι υποψήφιος /οι  στον οποίο θα  ανατεθεί η εργασία και 
θα αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί  με τον  Δήμο , μετά 
τη νομιμοποιητική  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Βάρης – Βούλας -
Βουλιαγμένης. για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

vi. «Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη και η υπ.αρ. 26/2016 μελέτη της  Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τμήματος  Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων που 
εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των 
οποίων διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. 

vii. «Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 
προσφορά και την οικονομική προσφορά. 

viii. «Υπεύθυνη  Δήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν. 1599/1986 χωρίς 
γνήσιο της υπογραφής , ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση 
Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς 
εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται 
αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

ix. «Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται σύμβαση 
ή συμβάσεις που θα υπογράψει ο μειοδότης ή οι μειοδότες με τον   

x. «Συμφερότερη Τεχνοοικονομική Προσφορά»:  Ο όρος αυτός  δεν σημαίνει την προσφορά 
με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας 
προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή 

 
iii.ΑΡΘΡΟ 1ο  (Αντικείμενο Υπηρεσιών) 

 
Αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης 
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της 
προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και εργαλείων  (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) 
των οχημάτων αλλά και των  μηχανημάτων έργου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την 
επισκευή αντλιών μπέκ, την έκδοση κάρτας καυσαερίων, τη φανοποιία οχημάτων, την επισκευή των 
ελαστικών οχημάτων καθώς και την προμήθεια ελαστικών. Αφορά σε εργασίες που τυχόν θα 
προκύψουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και ένα χρόνο (12 μήνες) μετά από αυτή. 
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Οι ως άνω εργασίες, αποτελούν εργασίες που δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τα συνεργεία 
του Δήμου,   λόγω έλλειψης υποδομής, εξοπλισμού και  προσωπικού. 
 
Σήμερα, στο εργοτάξιο της Βάρης  εργάζονται τέσσερις (4)  μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων κλάδου ΔΕ 
26 , ένας (1) πλυντής-λιπαντής και ένας (1) τεχνίτης μηχανοτεχνίτης κλάδου ΔΕ 30. Αυτοί οι έξι 
υπάλληλοι  εργάζονται σε ένα υποτυπώδες συνεργείο με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης το 
πολύ δύο (2) μεγάλων οχημάτων και δύο (2) επιβατικών, εκ των οποίων μόνο ένα σε στεγασμένο 
χώρο. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (βροχή κ.λπ)   
αδυνατούν να επισκευάσουν τις καθημερινές βλάβες των δεκάδων οχημάτων του Δήμου , τα οποία 
είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα σε όχημα και η οποία 
απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος. 
 
Ο εξοπλισμός του συνεργείου περιορίζεται σε ένα μόνο μηχάνημα ανύψωσης επιβατικών 
αυτοκινήτων. 
 
Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, 
προκειμένου να συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί   
στην επιτέλεση βασικών  λειτουργιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ) 

Στον διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές  προσφορές που αφορούν στο σύνολο των επτά (7)   
βασικών ομάδων     ή  σε μέρος  αυτών, σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό, 
υποχρεωτικά, όμως για το σύνολο των εργασιών της κάθε ομάδας. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

1.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

KHI 6599 MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031K941947 1832 

ΚΗΟ 3988 MERCEDES 66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB62110715-381983 1922K 

KHI 3148 MAN 41 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WMAMO53982M140845 716 

ΚΗΟ 3989 MERCEDES 66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB621107-15-382521 122K 

KHH 5519 MERCEDES 25 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700331L468887 918 

ΚΗΙ 3106 MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9501421K755969 2635 

ΚΗΙ 3031 MERCEDES 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K549259 1823K 

ΚΗΙ 3032 MERCEDES 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB95255031K542093 1823K 

ΚΗΗ 2160 IVECO 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1LG0302522026 A11M01 

KHH 5515 MERCEDES 84 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L455564 1832K 

KHH 5516 MERCEDES 84 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L455566 1832K 

KHH 5517 MERCEDES 84 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L455563 1832K 

ΚΗΟ 3579 MERCEDES 77 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB62110715424368 1922K/38 

ΚΗΟ 3578 MERCEDES 77 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB62110715424520 1922K/38 

ΚΗΟ 3718 MERCEDES 56 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB65610715707585 1922K/38 

KHO 6147 MERCEDES 66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB656109K373560 2024 

KHO 6148 MERCEDES 66 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6561091K374050 2024 
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ΚΗΙ 6586 MERCEDES 38 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K991165 1823K 

ΚΗΙ 7320 MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L083947 1832K 

ΚΗΙ 7321 MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L082781 1832K 

ΚΗΗ 2187 IVECO 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFALG0302499224 A11M01 

ΚΗΗ 2158 IVECO 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1LG0302509312 A11M01 

ΚΗΗ 2299 MERCEDES 44 Φ.ΑΕΡΙΟ WDB9575411V217664 1828 

ΚΗΗ 2300 MERCEDES 44 Φ.ΑΕΡΙΟ WDB9575411V217736 1828 
 

2.ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡEΠΟΜΕΝΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

KHI 7276 IVECO 18 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFC509000556897 50C13 

KHO 4262 SCANIA 51 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YS2PM4X2Z01148363 P93ML4X21250 

KHH 2274 IVECO 35 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1EJ0302539986 
120E25HML1120

E25 

KHH 2282 VOLVO 43 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YV2VBLOA3BB532472 FE 

ΚΗΙ 7301 MERCEDES 34 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700131K563501 815 

ΚΗΟ 6136 MERCEDES 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38505514747174 1619 

ΚΗΟ 6030 VOLVO 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ F12672008872 F-12 

KHH 5540 MERCEDES 24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9061331N433141 9060K35 

KHH 5539 MERCEDES 24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9061331N433427 9060K35 

ΚΗΟ 3587 MERCEDES 68 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38502614-875279 1619 

ΚΗΙ 3185 MERCEDES 25 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700231K916869 815 

ΚΗΙ 7341 VOLVO 33 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YV2EEHOA26B434440 FL14X2R 

KHI 7342 VOLVO 33 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YV2EEHOAX6B434427 FL14X2R 

ΚΗΗ 5226 ΜΑΝ 42 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WMAN08ZZ29Y226421 6123 

ΚΗΙ 7251 MERCEDES 96 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9302021L027555 255816X2 

ΚΗΗ 5225 ΜΑΝ 41 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WMAN18ZZ6AY246530 6123 

ΚΗΙ 7325 MERCEDES 36  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB67723515557431 1320 

KHO 6090 MERCEDES 96  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9323141L460250 4151K8X4/4 
 

3.ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

KHO 4476 MERCEDES 57 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 385323144831723 2219 

ΚΗΟ 3710 MERCEDES 77 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 38503614212884 1624 

ΚΗΙ 7343 MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB932003L109287 1832K 

ΚΗΟ 6020 STAYER 43 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VAN162YY61YY2069 16526/P3E/4X4 

ΚΗΟ 3966 MERCEDES 24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB670001-1NL00110 809D 
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ΚΗΟ 3562 MERCEDES 24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6680021P182488 6090/37 

ΜΕ 95617 MAZDA 99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JMZUN82424W340098 132500DE4X4 

KHO 6102 MERCEDES 24 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB67000011P009124 809 

ME 109420 VOLVO 270 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ F12-6X6016268 F12-6X6-T-V(F-122E) 

ME 91966 BREMACH 105 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZE8T5041AP0402523 YGR50E3/1321CK 

ΜΕ 121289 FORD 143 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WFOLM2E10AW876559 2AW(RANGER) 

ΜΕ 98347 MAZDA 143 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ST8000400701 BI504X4 

ΜΕ 124309 ISUZU 136 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ MPATFS86HBT100723 TFS86HP(TF) 
 
4.ΝΤΑΛΙΚΕΣ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΟ 6134 MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9541411K346669 2640S 

ΚΗΟ 6053 ΜΕRCEDES 88 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB65913715706442 263566X4 

ΚΗΙ 3150 ΜΕRCEDES 96 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9541611K832078 3348 

ΚΗΙ 6583 ΜΕRCEDES 96 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9341611K979321 930.03 

 
5.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

ΜΕ 30960 JCB 75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ED-4/333857/P 3D-4/1985 

ME 114461 JCB 99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSL01619554 3CXCSM4T 

ME 50537 JCB 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 322749/P 3CX4 

ΜΕ 30877 JCB 75 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 314024 3CX/1985 

ΜΕ 102372 JCB 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSJ81335475 S130 

ΜΕ 122272 JCB 101 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JCB3CXCSH02002425 3CXCSM4T 

ME 109372 MERCEDES 156 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB4051211V215042 UNIMOG U300 

ΜΕ 86851 ΑΜΒΙΕΝΤΕ 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ AK37046UI83810H LE 

AM 54373 IVECO 56 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 001229708 TL.80(L2) 

ME 59539 CATERPILLAR 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 62K2005 920 

ME 84675 BOB CAT 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 519212338 773TH 

ME 114524 BOB CAT 81 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ A5GR35014 S300 

ΜΕ 102373 ΒΟΒ CΑΤ 49 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ A8KA11458 S130 
 
6.ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

KHO 4047 TOYOTA 9  ΒΕΝΖΙΝΗ JT1EOEE9000290420 XLISED 

KHH 2194 FIAT 9 ΒΕΝΖΙΝΗ ZFA18800004770535 PUNTO 

KHH 2195 FIAT 9 ΒΕΝΖΙΝΗ ZFA18800004770511 PUNTO 

KHI 9611 HYUNDAI 9 ΒΕΝΖΙΝΗ KMHCG51FP3U204325 ACCENT 
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ΚΗΗ 2216 ΟPEL 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WOLOAHL4895032830 A-H ASTRA 

ΚΗΟ 6067 ΝΙSSAN EU 10 ΒΕΝΖΙΝΗ JN1EAAN15U0530418 ALMERA 

ΚΗΟ 6069 ΝΙSSAN EU 10 ΒΕΝΖΙΝΗ JN1EAAN15U0517774 ALMERA 

ΚΗΙ 3137 HYUNDAI 11 ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U074121 MATRIX 

KHH 1303 SCODA 10 ΒΕΝΖΙΝΗ TMBCJ21ZOC2094781 1Z 

KHH 1304 SCODA 10 ΒΕΝΖΙΝΗ TMBCJ21Z9C2094441 1Z 
 
7.ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

ΜΕ 118036 MERCEDES 177 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700631L455453 1318 

ΚΗΗ 2218 MERCEDES 39 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9321431L361591 2648K 6X4 
 
8.ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

ΚΗΙ 3100 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ9KZ2R517602 CADDY 

KHI 3101 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ9KZ2R517080 CADDY 

KHI 9637 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ2K6X106040 2KN 

KHH 5502 CITROEN 10 ΒΕΝΖΙΝΗ VFAAKFVC94910851 AKFV 

KHO 6031 OPEL 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WOL000071T3030206 COMBO 

ΚΗΙ 3078 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ9KZ2R519719 CADDY 

KHI 3079 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ9KZ2R518685 CADDY 

ΚΗΙ 9612 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ2KZ6X082035 2KN 

ΚΗΙ 9613 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ2KZ6X097115 2KN 

ΚΗΙ 9614 VW 10 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ2K6X097114 2KN 

KHI 3047 NISSAN 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JN1AGGD22UO017949 PICK UP 

KHI 3048 NISSAN 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JNAGGD22UO017949 PICK UP 

KHH 2152 TOYOTA 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ AHTDR22G605506712 KUN251-T2MDHN 

KHH 2153 TOYOTA 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ AHTDR22GXO5506762 KUN251-T2MDHN 

KHI 9607 VW 14 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ7JZ6X034984 7J0 

ΚΗΙ 9608 VW 14 ΒΕΝΖΙΝΗ WV1ZZZ7JZ6X034984 7J0 

ΚΗΟ 3716 VW 11 ΒΕΝΖΙΝΗ WVWZZZ14ZKN008772 CADDY 

ΚΗΟ 3748 VW 12 ΒΕΝΖΙΝΗ WVWZZZ14ZKW008770 CADDY 

KHH 6405 NISSAN 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ JN1APGD22U0090080 APGD22T 
 
9.ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

KHO 3984 MERCEDES 15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3091001283506 L406.DG 

ME 77992 NISSAN 99 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VWAL8024YMA406706 ECO-T35 
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ME 107364 NISSAN 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VWASBFTOY1120267 CABSTA2E/E110 

ΜΕ 57976 MITSUBISHI 136 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ TYBFE649ETYGDP00303 FE649E651-CANTER 
 
 
10.ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

KHI 7309 MERCEDES 72 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ NMB61335813240885 350-L52HD 

KHI 3069 FORD 14 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WFOEXXGBFE1006872 TRANSIT FT 

KHH 5506 IVECO 19 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFC50D0005784961 A50C18 

ΚΗΙ 3030 ΜΑΝ 41 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ XG955OLSV18BO1039 SS500/50L 

ΚΗΙ 9634 FORD 17 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WFOZXXGBVXLS71422 FORD WE2KEAE 

KHH 2260 FORD 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WFODXXTTFD8C17275 FCC6 

KHH 2288 FORD 16 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WFODXXTTFDBY36507 FCD6 

ΥΕΜ 4814 ΝΕΟPLAN 29 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WAG240166PPN21285 N4016 

ΚΗΙ 3073 MERCEDES 65 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB60029013057905  

ΚΗΙ 3074 MERCEDES 65 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB30029013053179  
 
11.ΣΑΡΩΘΡΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

ΜΕ 112581 ΗΑΚΟ 101 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WMU2X56E79WL00165 CITY MASTER 2000 

ME 59508 IVECO 100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1GP000B031897 130E18 

ΜΕ 81501 ΒUCHER 133 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ TE950CC5048102845 CC5000 
 
12.ΔΙΚΥΚΛΑ 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΜΑΡΚΑ ΗΡ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ 

ABH 678 PIAGGIO 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ZAPC19000046659 E19/TYPHC 

ABH 679 PIAGGIO 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ZAPC19000046662 E19/TYPHC 

ΒΚΙ 476 MODENAS 2,5 ΒΕΝΖΙΝΗ XG8MN120H2GL07902 MN120H 

ΒΚΙ 477 MODENAS 2,5 ΒΕΝΖΙΝΗ XG8MN120HGL00084 MN120H 
 
13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Η προμήθεια ανταλλακτικών αφορά  την επισκευή και συντήρηση στο συνεργείο του Δήμου των 
οχημάτων που αναφέρονται στους ως άνω πίνακες 1 – 12. Όλα τα παραπάνω μηχανήματα –
οχήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή 
τους το «γνήσιο» ή «εφάμιλλης ποιότητας» κατά περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει 
στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος-μηχανήματος.  

 

Ως  γνήσια ανταλλακτικά θεωρούνται, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 
σελίδα 13 παράγραφος κ.  όπως κατωτέρω εκτίθεται : 

«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται 
για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες 
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προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την 
παραγωγή συστατικών μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα 
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον 
δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο 
κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με 
τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή 
του αυτοκινήτου οχήματος. 

Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας  θεωρούνται, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  
αριθ. 1400/2002 σελ 13 παράγραφος κα  όπως κατωτέρω εκτίθεται: 

«ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από 
οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά 
αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση 
των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων. 

Για τις δύο αυτές κατηγορίες ανταλλακτικών οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσκομίσουν ξεχωριστούς 
τιμοκαταλόγους γνησίων ανταλλακτικών και ξεχωριστούς τιμοκαταλόγους με ανταλλακτικά 
εφάμιλλης ποιότητας  που ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) 

Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την μεταφορά των 
ανταλλακτικών στο αμαξοστάσιο του Δήμου κατόπιν της συγκεκριμένης παραγγελίας που γίνεται 
μετά από κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατό 
να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει 
όλο το ποσό του προϋπολογισμού, εάν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά. 

 
Προκύπτουν οι κάτωθι ομάδες εργασιών που μπορούν να κατατεθούν προσφορές: 

 
ΟΜΑΔΑ 1 
1.α Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του 
πλαισίου απορριμματοφόρων, φορτηγών ανατρεπόμενων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών, νταλικών, 
καδοπλυντηρίων, καλαθοφόρων κ.λπ. 
 
1.β Φανοποία και βαφή οχημάτων. 
 
1.γ Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας - Διαγραμματικοί 
Δίσκοι – θερμικό χαρτί ταχογράφων 

 
ΟΜΑΔΑ 2 
2.α Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, νταλικών, καδοπλυντηρίων. 
 
2.β Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  βυτιοφόρων και πυροσβεστικών. 
 
2.γ Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των 
υπερκατασκευών  καλαθοφόρων. 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
3.α Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του 
πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων. 

 
3.β Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του 
πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου. 
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ΟΜΑΔΑ 4 
4.α Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών και του 
σασί επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών. 
 
4.β Επισκευή και συντήρηση φρένων 
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Επισκευή ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου. 

 
ΟΜΑΔΑ 6 
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. 

 
Ομάδα 7 
Προμήθεια ανταλλακτικών   
Προμήθεια διάφορων «γνήσιων ανταλλακτικών» ή «ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας» για τα 
οχήματα του Δήμου, που ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) 
 

ΟΜΑΔΑ CPV ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

Κ.Α. Εξόδων 
2016 

Ομάδα 1 
501140
00-7 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
φορτηγών 
αυτοκινήτων 

29.918,70 € 6.881,30 € 36.800,00 € 

Κ.Α:15-6263.013 
ποσό 
10.000,00€,  20-
6263.041 ποσό 
26.800,00€ 

 
501130
00-0 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
λεωφορείων 

7.479,67 € 1.720,33 € 9.200,00 € Κ.Α 20-6263.041 

501100
00-9 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

32.520,33 € 7.479,67 € 40.000,00 € 

Κ.Α.: 10-
6263.018  ποσό 
10.000,00€ , 20-
6263.041  ποσό 
30.000,00€ 

 
501100
00-9 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

4.065,04 € 934,96 € 5.000,00 € Κ.Α. 20-6263.041 

Ομάδα 2 
501100
00-9 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

44.715,45 € 10.284,55 € 55.000,00 € 

Κ.Α.:20-6263.041  
ποσό 
10.000,00€, 30-
6263.025 ποσό 
25.000,00€,  35-
6263.017 ποσό 
5.000,00€,  35-
6263.018 ποσό 
15.000,00€ 
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Ομάδα 3 
501100
00-9 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
παρεπόμενου 
εξοπλισμού 

32.520,33 € 7.479,67 € 40.000,00 € 

Κ.Α.: 20-
6263.041 ποσό 
25.000,00€, 30-
6263.025 ποσό 
5.000,00€,    35-
6263.017 ποσό 
5.000,00€, 35-
6263.018 ποσό 
5.000,00€ 

Ομάδα 4 
501120
00-3 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
αυτοκινήτων 

16.260,16 € 3.739,84 € 20.000,00 € 

Κ.Α.: 10-
6263.018  ποσό 
5.000,00€ , 15-
6263.013  ποσό 
5.000,00€ και  
20-6263.041  
ποσό 10.000,00€ 

 
501162
00-3 

Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης 
συστημάτων πέδησης 
οχημάτων 

16.260,16 € 3.739,84 € 20.000,00 € Κ.Α. 20-6263.041 

Ομάδα 5 
501165
00-6 

Υπηρεσίες επισκευής, 
προσαρμογής και 
ζυγοστάθμισης 
ελαστικών 

16.260,16 € 3.739,84 € 20.000,00 € Κ.Α 20-6263.041 

Ομάδα 6 
343500
00-5 

Ελαστικά ελαφράς και 
βαρέας χρήσεως 

40.650,41 € 9.349,59 € 50.000,00 € Κ.Α 20-6671.017 

Ομάδα 7 
349130
00-0 

Διάφορα 
ανταλλακτικά 

48.780,49 € 11.219,51 € 60.000,00 € Κ.Α 20-6671.018 

  ΣΥΝΟΛΟ 289.430,89 € 66.569,11 € 356.000,00 €  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  (Χρόνος και τόπος ηλεκτρονικού διαγωνισμού) 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, 
από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

 
2.1 Τόπος – Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Τετάρτη 6-4-2016 Πέμπτη 7-4-2016 

Πέμπτη  19-5-2016 ώρα 
10:30 
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* Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην 
επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης. 

 
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 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 
 
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί και   θα διεξαχθεί 
ξανά  σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από νέα περιληπτική επαναληπτική 
διακήρυξη του Δημάρχου. 
 
Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί 
απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με την κατάθεση, α) Οικονομικής Προσφοράς και 
β) όλων των δικαιολογητικών / τεχνικών  που αναφέρονται στην παρούσα εκτός της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής  
 
 
2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
 
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.   
 
2.2.1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του  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 (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα 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 το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
-Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (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 το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
-Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 
από τη ΓΓΕ 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, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 
Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
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του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
2.2.2 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 356.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και αφορά τους κωδικούς εξόδων,  
 
 

KA ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 

10-6263.018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15.000,00 € 

15-6263.013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ.ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15.000,00 € 

20-6263.041 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

156.000,00 € 

20-6671.017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 50.000,00 € 

20-6671.018 ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ 60.000,00 € 

30-6263.025 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 

30.000,00 € 

35-6263.017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10.000,00 € 

35-6263.018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

20.000,00 € 

 
έχει ενταχθεί δε στον προϋπολογισμό του έτους 2016.  
 
Επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, εκτός των ελαστικών οχημάτων, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός   δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών - υλικών & εργασιών, 
αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας οχημάτων / μηχανημάτων, και το 
γενικό σύνολο σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ 9 του π.δ 28/80 όπως παρατίθεται << Σε έργα που η 
προσμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις έργων συντήρησης 
κ.λπ., μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών, αλλά 
μόνον την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό 
σύνολο>>. 

          Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καθορίσθηκε αφού ελήφθησαν υπόψιν:                                                 
         1) τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία κάθε οχήματος σύμφωνα με τις 
             οδηγίες του κατασκευαστή  με τη  συμπλήρωση προκαθορισμένων ωρών λειτουργίας. 
         2) οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας κάθε οχήματος 
         3) το κόστος συντήρησης κάθε οχήματος 
         4) οι προβλεπόμενες βλάβες μετά από τη  συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων , σύμφωνα με 
             το ιστορικό των οχημάτων & την εμπειρία της Υπηρεσίας  

           5) οι ζημιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές βάσει στατιστικών στοιχείων   συλλεχθέντων 
               κατά την τελευταία δεκαετία .                      

Αναλυτικά σύμφωνα με την υπ.αρ. 26/2016 μελέτη προκύπτουν οι κάτωθι ομάδες εργασιών που 
μπορούν να κατατεθούν προσφορές: 
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ΟΜΑΔΑ 1 
1.α Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του 
πλαισίου απορριμματοφόρων, φορτηγών ανατρεπόμενων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών, 
νταλικών, καδοπλυντηρίων, καλαθοφόρων κλπ. 
Τιμή : 46.000,00€ 
(σαράντα έξη  χιλιάδες  euro) 
Κ.Α:15-6263.013 ποσό 10.000,00€,  20-6263.041 ποσό 36.000,00€ 
 
1.β Φανοποία και βαφή αυτοκινήτων. 
Τιμή : 40.000,00€ 
(σαράντα  χιλιάδες  euro) 
Κ.Α.: 10-6263.018  ποσό 10.000,00€ , 20-6263.041  ποσό 30.000,00€ 
 
1.γ Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας - Διαγραμματικοί 
Δίσκοι – θερμικό χαρτί ταχογράφων 
Τιμή : 5.000,00€ 
(Πέντε  χιλιάδες  euro) 
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 5.000,00€ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2 
2.α Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών 
των υπερκατασκευών  απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, νταλικών, 
καδοπλυντηρίων. 
Τιμή: 35.000,00€ 
(τριάντα χιλιάδες euro) 
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 10.000,00€, 30-6263.025 ποσό 20.000,00€,35-6263.017 ποσό 5.000,00€ 
 
2.β Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών 
των υπερκατασκευών  βυτιοφόρων και πυροσβεστικών. 
Τιμή: 15.000,00€ 
(δεκαπέντε  χιλιάδες euro) 
Κ.Α.: 35-6263.018  ποσό 15.000,00€ 
 
2.γ Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών 
των υπερκατασκευών  καλαθοφόρων. 
Τιμή: 5.000,00€ 
(Πέντε  χιλιάδες euro) 
Κ.Α.: 30-6263.025 ποσό 5.000,00€ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3 
3.α Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του 
πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων. 
Τιμή: 15.000,00€ 
(δεκαπέντε  χιλιάδες euro) 
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 5.000,00€,  35-6263.017 ποσό 5.000,00€, 35-6263.018 ποσό 5.000,00€ 
 
3.β Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του 
πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου. 
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Τιμή : 25.000,00€ 
(Είκοσι πέντε  χιλιάδες euro) 
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 5.000,00€,  30-6263.025 ποσό 5.000,00€ 
 
 
ΟΜΑΔΑ 4 
4.α  Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών και 
του σασί επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών. 
Τιμή : 20.000,00€ 
( Δεκαπέντε   χιλιάδες   euro) 
Κ.Α.: 10-6263.018 ποσό 5.000,00€, 15-6263.013 ποσό 5.000,00€, 20-6263.041 ποσό 10.000,00€ 
 
4.β Επισκευή και συντήρηση φρένων 
Τιμή : 20.000,00€ 
(Είκοσι χιλιάδες  euro) 
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 20.000,00€  
 
ΟΜΑΔΑ 5 
Επισκευή ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου. 
Τιμή : 20.000,00€ 
(Είκοσι  χιλιάδες  euro) 
Κ.Α.: 20-6263.041 ποσό 20.000,00€ 
 
ΟΜΑΔΑ 6 
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου. 
Τιμή : 50.000,00€ 
(πενήντα χιλιάδες  euro) 
Κ.Α.: 20-6671.017 ποσό 50.000,00€ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1  315 -  80 - 22,5 38 400,00 € 15.200,00 € 
2  385 -  65 - 22,5 6 410,00 € 2.460,00 € 
3  185 -  75  - 16 8 120,00 € 960,00 € 
4  11 R   22,5 6 350,00 € 2.100,00 € 
5  1200 - 20 6 520,00 € 3.120,00 € 
6  295 - 80 - 22,5 12 390,00 € 4.680,00 € 
7  235 - 70 - 16 4 180,00 € 720,00 € 
8  195 - 65 - 15 4 150,00 € 600,00 € 
9  215 - 75 - 16 4 160,00 € 640,00 € 

10  235 - 75 - 15 6 160,00 € 960,00 € 
11  205 -  216 C 4 150,00 € 600,00 € 
12    17,5 -  25 - ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ 5 98,08 € 490,41 € 
13  165 - 70 - 14 4 60,00 € 240,00 € 
14  175 - 70 - 13 12 50,00 € 600,00 € 
15  285 -  70 - 19,5 8 350,00 € 2.800,00 € 
16  245 -  70 - 19,5 6 280,00 € 1.680,00 € 
17  235 -  75 - 17,5 6 200,00 € 1.200,00 € 
18  12,5 -  80 - 18 4 400,00 € 1.600,00 € 

ΑΔΑ: ΩΝΘ1ΩΨΖ-Ρ5Γ



21 
 
 
 

  ΣΥΝΟΛΟ 40.650,41 € 
  ΦΠΑ 23 %  9.349,59 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 € 

 
Ομάδα 7 
Προμήθεια ανταλλακτικών   
Προμήθεια διαφόρων «γνήσιων ανταλλακτικών» ή «ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας» για τα 
οχήματα του Δήμου, που ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010) 

Τιμή : 60.000,00€ 
(Εξήντα  χιλιάδες  euro) 
Κ.Α.: 20-6671.018   ποσό 60.000,00€  
 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ( ΜΕ ΦΠΑ) 

Ομάδα 1 91.000,00 € 
Ομάδα 2 55.000,00 € 
Ομάδα 3 40.000,00 € 
Ομάδα 4 40.000,00 € 
Ομάδα 5 20.000,00 € 
Ομάδα 6 50.000,00 € 
Ομάδα 7 60.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 356.000,00€ 

 
 
 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις  
επτά (7)  ομάδες  επισκευών και συντήρησης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  Τεύχη Δημοπράτησης 

 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν 
ισχύος είναι: 
 
-Η Διακήρυξη αυτή 
-Η Τεχνική Μελέτη με  Α.Μ.   26/2016 
-Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
-Η Προσφορά του αναδόχου 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 99/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και την με αριθμό 104/2016 απόφαση του   Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 
διενέργειας της  υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης 2016» και την εκκίνηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού με την διαδικασία του 
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ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  Δικαίωμα Συμμετοχής 
 
 Γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό: 
1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
3. Συνεταιρισμοί. 
4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων. 
 
Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά συμμετοχής  των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων 
της Ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της νομοθεσίας του κράτους – μέλους, και να πληρούν όλες 
τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
 
Συγκεκριμένα  συμμετέχων στον διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : 
i. η επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα 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. 
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 . 
ιv.  ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε 
επίσημου δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή 
υπερκατασκευών, αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και 
αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας  όταν: 
 
7.1. Εις βάρος του  υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, 
για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 
L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305). 
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Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική 
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να 
λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή 
των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο 
σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα 
αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

                                                                                                                                   
Επίσης, αποκλείεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας  όταν: 
 
7.2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 
 
7.3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 

7.4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας στην οποία  εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική διαγωγή του. 

 

7.5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

 

7.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του 
Ελληνικού δικαίου. 

 

7.7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού δικαίου. 
 
7.8. Είναι ένοχος σοβαρών - ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για 
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού,  για 
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο  Περιεχόμενο Προσφορών 
 
 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 
υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του 
συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  
 
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και σε ποσοστά έκπτωσης, θα περιλαμβάνουν 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ και δεν θα 
υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  
 
 Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψιν  η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 
 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν, όμως, το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή 
εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της 
προσφοράς, τότε η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη κρίση της να απορρίψει την προσφορά 
ως αναξιόπιστη. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ και ποσοστό έκπτωσης ή δίδει τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Η Αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται 
να τα παρέχουν . 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
και αξιολόγησης προσφορών. Προσφορές που το συνολικό τίμημα ανά ομάδα υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προμηθευτές δεν 
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών. 
Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού τα τυπικά και 
λοιπά δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη διακήρυξη, την τεχνική προσφορά και την οικονομική 
προσφορά. 
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις  
επτά (7)  ομάδες   
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου 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». 
[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα] 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο  Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του,  που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
8.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  
η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
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δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται: 
 
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  
  
Η μη κατάθεση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του 
συμμετέχοντος.  
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν.4281/14 και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10  της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο  θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι οποίες πρέπει να είναι συναφείς 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
            
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

i. Φυσικά πρόσωπα. 
ii. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε. όπως αναφέρονται στο 

τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο 
οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
iv. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο και σε 
μορφή .pdf  τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

v. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να είναι έκδοσης τελευταίου τριμήνου.  
 
 
7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
8. Ταυτοποίηση συμμετεχόντων Όταν ο συμμετέχων είναι Φυσικό Πρόσωπο αρκεί η 
κατάθεση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητάς του. 
 Όταν είναι μέλος ημεδαπού Νομικού Προσώπου ισχύουν τα κάτωθι ανά είδος εταιρείας:  
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i. Για Ο.Ε. - Ε.Ε. απαιτείται αντίγραφο καταστατικού και πιστοποιητικό του Γραμματέα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας για την εγγραφή της στα βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου και τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού της . 

ii. Για  Ε.Π.Ε. απαιτούνται, επιπλέον των ζητούμενων για Ο.Ε.- Ε.Ε, τα ΦΕΚ δημοσίευσης  της 
περίληψης του αρχικού καταστατικού καθώς και των τροποποιήσεών του . 

iii. Για Α.Ε.  απαιτείται α)  αντίγραφο του καταστατικού της . β) Το ΦΕΚ δημοσίευσης της 
καταχώρισης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών ( Μ.Α.Ε.) .γ) Το ΦΕΚ 
δημοσίευσης καταχώρισης στο Μ.Α.Ε. των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για τις 
τροποποιήσεις  του καταστατικού . 
 

Όταν είναι μέλος αλλοδαπού Νομικού Προσώπου απαιτείται το καταστατικό της εταιρείας όπως 
ισχύει καθώς και πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής σχετικά με τη νόμιμη ίδρυση , τη σημερινή 
κατάστασή της ,το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής  κ.λπ ( CERTIFICATE OF GOOD STANDING). 
Τα έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες 
αρχές , δηλαδή για χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης να φέρουν την 
επισημείωση Αpostille,  ενώ για τις λοιπές χώρες, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση , πρέπει 
να φέρουν θεώρηση της προξενικής αρχής της χώρας στην Ελλάδα η οποία θα πρέπει στη συνέχεια 
να θεωρηθεί από  το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Η μετάφραση των ανωτέρω εγγράφων γίνεται δεκτή αν έχει πραγματοποιηθεί από την 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς   και από δικηγόρο του οποίου η 
μετάφραση θα πρέπει να θεωρηθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο.  
 Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα δεν προκύπτει ποια πρόσωπα μπορούν 
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους  την εταιρεία τότε προσκομίζονται στοιχεία και έγγραφα 
αποδεικτικά αυτής της ικανότητας δέσμευσης .    
 
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν, όλα τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 
 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα  που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 
δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 
 
Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου .pdf.  
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση) 
 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής 
του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  
 
 

Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

 
Για τις Ομάδες 1 , 2 , 3 , 4  και 5 τα παρακάτω 
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 Επαρκώς αδειοδοτημένο συνεργείο οχημάτων  

1.1 Περιγραφή της  υποδομής του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις, η τεχνική   υποδομή,  κ.λπ. 

1.2 Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας από τις κατά τόπο αρμόδιες αρχές 

 
 Εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 

οχημάτων  
2.1 Αποδεικτικά νόμιμων εξουσιοδοτήσεων από τον εκάστοτε  κατασκευαστή α) των 

μηχανικών μερών και β) των υπερκατασκευών των οχημάτων και των μηχανημάτων 
έργου του Δήμου Βάρης  Βούλας Βουλιαγμένης που περιγράφονται στην 26/2016 
μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και για το οποία ο υποψήφιος 
υποβάλλει προσφορά 

 
 Χιλιομετρική απόσταση του χώρου επισκευής από το εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας 

– Βουλιαγμένης      
3.1 Αποδεικτικό έγγραφο (χάρτης)   με υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από το 

εργοτάξιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Κων & Παν Λογοθέτη 2,  Βάρη) 
έως το συνεργείο επισκευής 

 
 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης & ενημέρωσης για τουλάχιστον ένα (1)  μήνα μετά την 

οριστική παράδοση (after sales service) 
4.1 Υπεύθυνη δήλωση και λεπτομερής περιγραφή  

 
 
Για τις Ομάδες 6 και 7 τα παρακάτω 
 
 

- Παράδοση του εξοπλισμού / υλικού /  ανταλλακτικών στο  εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – 

Βούλας - Βουλιαγμένης  

- Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης στο εργοτάξιο του Δήμου (αρ.22 

διακήρυξης). Με 100 θα βαθμολογηθούν οι ενδιαφερόμενοι που θα δεσμευθούν 

για την παράδοση του εξοπλισμού / υλικού /  ανταλλακτικών εντός 48 ωρών 

(σαράντα οκτώ ωρών) στο  εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 

 
- Χιλιομετρική απόσταση του χώρου επισκευής από το εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας 

– Βουλιαγμένης      
- Αποδεικτικό (χάρτης) με υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από το εργοτάξιο 

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Κων & Παν Λογοθέτη 2,  Βάρη) έως το 
συνεργείο επισκευής 

 
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης & ενημέρωσης για τουλάχιστον ένα (1)  μήνα μετά την 

οριστική παράδοση (after sales service) 
- Υπεύθυνη δήλωση και λεπτομερής περιγραφή  

 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς,  που έχουν υποβληθεί με 
την ηλεκτρονική προσφορά οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστούν  στην Αρμόδια 
Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη 
μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό) και 
σε φάκελο ο οποίος θα  φέρει την ένδειξη 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
«  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

2016» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  11795 / 23-3-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ……./2016 
 
 
 

8.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
 
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.  
 
 
Επισημαίνεται ότι τα περιεχόμενα της Οικονομικής  Προσφοράς  που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα βρείτε στα συνημμένα 
έγγραφα του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 
προσκομιστούν  στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -
Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή (με διαβιβαστικό) και σε φάκελο ο οποίος θα  φέρει την ένδειξη 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΓΙΑ ΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
«  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

2016» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  11795 / 23-3-2016  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ……./2016 

 

ΑΔΑ: ΩΝΘ1ΩΨΖ-Ρ5Γ



29 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Για τις Ομάδες 1 , 2 , 3 , 4  , 5 και για  λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα (επειδή 
δεν δέχεται ποσοστό έκπτωσης), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 
από το Αρχικό Κατά Αποκοπή Κόστος (58€) που τίθεται στην υπ.αρ. 26/2016 τεχνική μελέτη. 
 
Για την Ομάδα 6 συμπληρώνεται κανονικά η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος. 
 
Για την Ομάδα 7 και για  λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα (επειδή δεν δέχεται 
ποσοστό έκπτωσης), στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος 
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) 
που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από το ποσό του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (48.780,49€)  που τίθεται στην υπ.αρ. 26/2016 τεχνική 
μελέτη. 
 
Ειδικά για όσους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς υποβάλλουν προσφορά για την ομάδα 7,  
ο φάκελος,  εκτός της έντυπης προσφοράς ,θα περιέχει και τον πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 
σε ηλεκτρονική μορφή (USB flash drive), για όλα τα οχήματα - μηχανήματα της ομάδας για τα οποία 
κατατίθεται η προσφορά. 
 
 
 
*Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα προσκομίζονται στην αρμόδια 

Υπηρεσία, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα οποία αφενός έχουν εκδοθεί από 

δημόσιες υπηρεσίες και αφετέρου ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 

φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση βάσει του νόμου 

4250/2014 (ΦΕΚ74Α/26-3-14). 

 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
 

                   ΑΡΘΡΟ 9ο Ειδικές Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά  
 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή 
αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής: 
1-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
ότι τα αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά 
του σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται προκειμένου να αξιολογηθούν 

 έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών  
 δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
 δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου . 
 δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 
 δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς  ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία (άρθρο 9 του 

ΕΚΠΟΤΑ). 
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2-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται : 
1. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο 

που αναφέρεται στο άρθρο 14.  
2. ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης, ο οποίος δεν πρέπει 

να είναι μικρότερος του ενός μηνός   
 
3-Ειδικά για τους συμμετέχοντες στην ομάδα 6 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: 
 

1. Τα προσφερόμενα ελαστικά είναι κατασκευασμένα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή ότι 
θα είναι απολύτως ίδια (μάρκα, τύπος, διαστάσεις, χώρα προέλευσης) με εκείνα που έφερε 
το συγκεκριμένο όχημα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση, κατά την πρώτη 
ημέρα νόμιμης κυκλοφορίας 

 
 
Επεξηγήσεις για τις Υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς γνήσιο της υπογραφής του Ν. 1599/1986: 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση 
 
Όλα τα ανωτέρω του άρθρου 9 υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf. με ψηφιακή υπογραφή. 
 
 
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. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 10ο  Εγγύηση  Συμμετοχής (σύμφωνα με την 7η παράγραφο του 15ου άρθρου του Π. Δ. 
28/1980) 
 
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των 
υπηρεσιών, ορίζεται σε ποσοστό 2 % του συνολικού προϋπολογισμού των προς παροχή υπηρεσιών 
μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. 23% ήτοι 5.788,62 € και βεβαιώνεται με την  προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου αναγνωρισμένου 
ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον 
ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. 
 
 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό,  ορίζεται στο 2% επί της ανά ομάδας 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
αντίστοιχης μελέτης,  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει 
ο διαγωνιζόμενος ήτοι :  
 
 

Ομάδα 1 1.479,67 € 
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Ομάδα 2 894,31 € 

Ομάδα 3 650,41 € 

Ομάδα 4 650,41 € 

Ομάδα 5 325,20 € 

Ομάδα 6 813,01 € 

Ομάδα 7 975,61 € 
  
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» των προς παροχή υπηρεσιών 
νοείται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. 
 
γ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκαν  ή 
ανατέθηκαν οι προς παροχή υπηρεσίες, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων 
υποψήφιων αναδόχων πού έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
 
δ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 
 
ε) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα : 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 
 Τον εκδότη. 
 Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης)). 
 Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 
 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
 Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου 
 εκδίδεται η εγγύηση. 
 Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 
 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως. 
 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί  ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς (4 μήνες) που ζητά η παρούσα 
διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα, ήτοι (5 μήνες). 

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της,   ύστερα 
από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 

 
 
Άρθρο 11ο  Γλώσσα – Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη Ελληνική μετάφραση, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και 
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λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Επικρατούσα διατύπωση είναι 
πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην  Ελληνική γλώσσα.    
 
Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει, επί 
ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόμενης και στη συνέχεια θεωρημένα όσον αφορά την ταυτοποίηση του προσώπου που 
επικύρωσε από το Τμήμα Επικυρώσεων του  Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. του Υπουργείου Εξωτερικών για χώρες που 
δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης , είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», 
σύμφωνα με τη Σύμβαση  της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών  γίνεται, είτε από  δικηγόρο 
συνοδευόμενη από θεώρηση του Δικηγορικού Συλλόγου , είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση 
και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται 
στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του 
με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 
 
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη  του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση 
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί ταυτοχρόνως 
άλλη  εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές που καταθέτει ως μέρους τρίτων, εκτός από αυτή που καταθέτει για λογαριασμό του. 
 
Άρθρο 12ο  Αποκλίσεις - Διευκρινήσεις 
- Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις - συμπληρώσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις 
διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
 
Άρθρο 13ο  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών  - Διαδικασία Αξιολόγησης 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. (συμπεριλαμβανομένου την 
ημέρα υποβολής των προσφορών) , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
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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» . 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – 
τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
 
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 
Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεν σημαίνει την προσφορά με το 
μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων 
ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η Επιτροπή αξιολόγησης του 
διαγωνισμού  αποσφραγίζει τον φάκελο τεχνικής προσφοράς και αποφασίζει σχετικά με τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά και τη συμφωνία τους  με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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Μετά από αυτό, σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους φακέλους των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές από την 
επιτροπή κατά τη σειρά που δόθηκαν σε αυτήν  
 
Τέλος, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποφασίζει για την επιλογή της συμφερότερης 
προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 19 άρθρου του Π. Δ. 28/1980 και σύμφωνα 
επίσης με τα παρακάτω: 
 

1. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
κριτηρίων αξιολόγησης, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών.  

2. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών και αξιολόγησή τους, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

3. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση 
τον ακόλουθο τύπο : 

Αj,κ = 0,80 Χ Τj,κ / Τmax,k + 0,20 Χ Kmin,k / Kj,k 

 
Όπου Τmax, k  η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των  τεχνικών προσφορών,  για την ομάδα 

k  
Τj,k το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς j,  για 

την ομάδα k 
Kmin,k     η ελάχιστη τιμή ,  για την ομάδα k 
 
Kj,k το κόστος της προσφοράς j όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά  

του Υποψηφίου,  για την ομάδα k  

 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Α. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών 

 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει σε σχέση με την ομάδα εργασιών για την οποία υποβάλλεται προσφορά 
και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Για τις Ομάδες 1 , 2 , 3 , 4 και 5 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Ολική 
Βαθμολογία 

1 
 
Επαρκώς αδειοδοτημένο συνεργείο οχημάτων  35% 80 - 120 

2 
Εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή για την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης των οχημάτων 

35% 80 - 120 
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3 
Αξιολόγηση χιλιομετρικής απόστασης από το εργοτάξιο 
του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης 

25% 80 - 120 

4 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης & ενημέρωσης για ένα 
(1) μήνα  μετά την οριστική παράδοση (after sales 
service) 

5% 80 - 120 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για τις Ομάδες 6  και 7 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Ολική 
Βαθμολογία 

1 

 
Παράδοση του εξοπλισμού / υλικού /  ανταλλακτικών 
στο  εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης 

70% 80 - 120 

2 
Αξιολόγηση χιλιομετρικής απόστασης από το εργοτάξιο 
του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  

25% 80 - 120 

3 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης & ενημέρωσης για ένα 
(1) μήνα  μετά την οριστική παράδοση (after sales 
service) 

5% 80 - 120 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Η βαθμολογία Τ κάθε προσφοράς διαμορφώνεται ως εξής :  

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς 
για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. επιπλέον πιστοποιήσεις 
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας κ.λπ). Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται πλήρως οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των 
προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων. 
 
Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών 
 
Το κόστος της προσφοράς την  οποία θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 
 

 Για τις Ομάδες 1 , 2 , 3 , 4  και  5 , η επί τοις εκατό (%) έκπτωση στο αρχικό, κατά αποκοπή 
κόστος ώρας επισκευής/συντήρησης του οχήματος (ή των ελαστικών), όπως αυτό ορίζεται 
στην παρούσα μελέτη 

 Για την Ομάδα 6  τη χαμηλότερη τιμή βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 26/2016  
μελέτης  της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 Για την Ομάδα 7 την επί τοις εκατό (%) έκπτωση στις επίσημες τιμές του τιμοκαταλόγου των 
γνήσιων ανταλλακτικών 

 
 
ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ /ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – 58  € (πενήντα οκτώ ευρώ) 
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Περιλαμβάνει το κόστος των εργατικών και τα γενικά έξοδα (πλην των ανταλλακτικών)  ανά ώρα 
επισκευής του οχήματος, (ή των ελαστικών) ανεξαρτήτως του αριθμού των ειδικευμένων ή 
ανειδίκευτων υπαλλήλων ή συνεργατών του αναδόχου που απασχολούνται ταυτόχρονα για την 
επισκευή αυτή και ανεξαρτήτως εάν η επισκευή  πραγματοποιείται εντός η εκτός συνεργείου 
 
 
 
Για τις Ομάδες 1 , 2 , 3 , 4  και  5 η τιμή προσφοράς είναι η χρέωση παροχής υπηρεσιών στην 
επισκευή και συντήρηση οχημάτων ή / και παρεπόμενου εξοπλισμού (μηχανήματα έργου, 
υπερκατασκευές, επισκευές ελαστικών  κλπ)  όπου θα αναφέρεται το ωριαίο κόστος επισκευής / 
συντήρησης 
 
Η  οικονομική προσφορά j για την ομάδα κ (όπου κ=1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5) θα είναι 
 
Κj,k = Ωριαίο κόστος επισκευής / συντήρησης = (58,00 € Χ  Ποσοστό έκπτωσης)   = ...... € 
 
 
Για την Ομάδα 6   η τιμή προσφοράς είναι η τιμή που προκύπτει από τις κατατεθειμένες τιμές στο 
επίσημο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, σε συνέχεια  του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 
παρούσας  μελέτης  της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και της έκπτωσης που θα προσφέρει 
ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος. 
 
Η  οικονομική προσφορά j για την ομάδα κ (όπου κ= 6 ) θα είναι 
 
Κj,k = Κατατεθειμένη Τιμή  = ...... € 
 
 
 
 
 
Για την Ομάδα 7 η τιμή προσφοράς είναι η τιμή που προκύπτει από την επίσημη τιμή του 
τιμοκαταλόγου γνησίων  ανταλλακτικών του συνεργείου κατά την περίοδο δημοσίευσης της 
παρούσας διακήρυξης  μείον το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις επίσημες τιμές Θα 
επισυναφθεί τιμοκατάλογος σε μορφή USB Flash Drive με ανταλλακτικά. 
 
Η  οικονομική προσφορά j για την ομάδα κ (όπου κ= 7 θα είναι 
 
Κj,k = (48.780,49 €)  - (48.780,49 € Χ  Ποσοστό έκπτωσης)   = ...... € 
 
Διευκρινήσεις επί της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Euro ή σε % έκπτωση. 
 
Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Για τις ομάδες 1,2,3,4 και 5 η έκπτωση δεν θα μειώνει το ποσό του προϋπολογισμού της 
παρούσας διακήρυξης  που αφορά στις ομάδες αυτές, αλλά θα αυξάνει αντίστοιχα των όγκο των 
εργασιών που είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος   
 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφερόμενη 
έκπτωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Προσφορά με τιμές ή εκπτώσεις  μη σταθερές απορρίπτεται. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορές που δε φέρουν στο τέλος την υπογραφή του υποψηφίου ή αυτές που δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται από την Επιτροπή. Επίσης  προσφορές που 
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία της παρούσης διακήρυξης, καθώς και σε  στοιχεία που θα 
συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού   
 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα έξι (6)  μηνών. 
 
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο Κατακύρωση  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
                  ΑΡΘΡΟ 16ο Διοικητικές Προσφυγές  
 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 
/Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 
Δημοσίων Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 

 
Σημειώνεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1β της ΥΑ 11389/93, ένσταση κατά της 
νομιμότητας  της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ 
αυτόν,(υποβάλλεται)  μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την 
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντίστοιχοι σταδίου.     

 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά, υποβάλλονται από 
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( .Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά 
ισχύουν. 
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Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο : Σύμβαση – Χρονική Ισχύς Σύμβασης 
 
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του διαγωνισμού καλούνται  μετά από  έγγραφη ειδοποίησή τους  από το 
Τμήμα Προμηθειών να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε 
(5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών να υπογράψουν την  σχετική σύμβαση. Εάν δεν 
προσέλθουν  μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσουν 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτούς  οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 
κυρώσεις.  
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν 
στο πρωτόκολλο του Δήμου και η διάρκειά της ορίζεται σε ένα (1) έτος. 
 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και σε ημερομηνία που θα ορίσει η  αναθέτουσα αρχή, 
καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
Η σύμβαση συντάσσεται από την υπηρεσία  με βάση τους όρους της διακήρυξης και της υπ. αριθ. 
26/2016  μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ) Την παρεχόμενη υπηρεσία. 
δ) Την τιμή ή την έκπτωση  που έχει προσφερθεί 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών (για τις 0μάδες 11, 14 και 15) 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές 
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι) Τον τρόπο πληρωμής. 
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 
ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
ιγ) Την παραλαβή αυτών. 
 
Η σύμβαση για διενέργεια της υπηρεσίας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 
τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 
 
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου(επιτροπή 
διαγωνισμού & συλλογικό όργανο κατακύρωσης). 
 
 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α)     Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β)     Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ)     Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ)     Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
 
 
(Έλεγχος νομιμότητας σύμβασης) 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, η νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής 
διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί 
στην αρμόδια πάρεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου  ο φάκελος του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά 
έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφα τα σχέδια των συμβάσεων. 
Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν θα υπογραφεί. 
 
( Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου) 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο 
προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που 
απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν παρέδωσε τα προβλεπόμενα , μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στο Π.Δ.28/1980 
 
Άρθρο 18ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος  θα βαρύνεται με κράτηση 
υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και με  
κράτηση  0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης  θα βαρύνεται  
και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία   κατά την 
ημέρα διεξαγωγής του  
διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο  Δήμος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασμών και τελών. 
 
 
Άρθρο 19ο  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5 % της συμβατικής αξίας των προς παροχή 
υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρέχεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης σε μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού 
ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή άλλων νομικών προσώπων της Ε. Ε., τα οποία έχουν το 
δικαίωμα προς τούτο, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς και σε μορφή 
γραμματίου του Τμήματος Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφ' όσον η προσφορά δεν καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών ορίζεται 
στο 5% επί της ανά ομάδα συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν ό,τι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις : 
· Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
· Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 
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· Όσον αφορά τον χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 
 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 
Άρθρο 20ο Μεταβολή Σύμβασης 
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρο το συμβατικό 
αντικείμενο, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση μέχρι ποσοστού 50% του 
συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν 
κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 

Παράταση χρονική ισχύος σύμβασης μπορεί να γίνει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
μετά την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει 
υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. 

Προϋποθέσεις δε για να κριθεί νόμιμος ο όρος της διακήρυξης περί παράτασης της 
σύμβασης είναι: α) να μην αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου που απαγορεύει τις 
παρατάσεις ή στις γενικές αρχές του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην ανάθεση και εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, β) να αναφέρεται σε προμήθειες ειδών ή 
παροχή υπηρεσιών ίδιων με αυτές της αρχικής σύμβασης και η παροχή τους να γίνεται με τους 
ίδιους ακριβώς όρους και γ) η διάρκεια της παράτασης να μην επεκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, 
λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης, να οδηγεί σε καταστρατήγηση της 
δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού. Προκειμένου δε για βραχύβιες συμβάσεις ( π.χ. 
μονοετούς ή διετούς διάρκειας ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών 
συμβάσεων. δ) να μη συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο 
ισχύος της παρατάσεως. 

 
 
 
Άρθρο 21ο Τρόπος Πληρωμής 
Η συμβατική αξία της δαπάνης θα πληρωθεί στον ανάδοχο τμηματικά μετά την προσκόμιση των 
κατά περίπτωση  παραστατικών, για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 
(60) ημέρες μετά την υποβολή του νόμιμου τιμολογίου  από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π. . 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 
 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του νόμιμου τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο Χρόνος Παράδοσης – Διαδικασία Παραλαβής – Ειδικοί Όροι 
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Για τις Ομάδες 6 και 7  
 
Παράδοση του εξοπλισμού / υλικού /  ανταλλακτικών στο  εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας - 
Βουλιαγμένης εντός 48 ωρών  (Με 100 θα βαθμολογηθούν οι ενδιαφερόμενοι που θα δεσμευθούν 
για την παράδοση του εξοπλισμού / υλικού /  ανταλλακτικών εντός 48 ωρών (σαράντα οκτώ ωρών) 
στο  εργοτάξιο του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης) 
 
Για τις υπόλοιπες ομάδες 
 
Χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης  του κάθε οχήματος ή μηχανήματος 
ορίζεται πάντα  ύστερα από συνεννόηση   του ανάδοχου με την αρμόδια υπεύθυνη Επιτροπή του 
Δήμου για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων,  αναλόγως του μεγέθους   
της βλάβης και εντός των χρονικών ορίων  που δεν μπορεί να βλάπτουν την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών του Δήμου. Η παραλαβή των υπό επισκευή ή συντήρηση οχημάτων και 
μηχανημάτων θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή 
διαπιστωθούν κακοτεχνίες αστοχίες υλικών ή απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
ανάδοχου που ορίζονται και από το Π.Δ. 28/80 η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 
τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή 
λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. 
 
Ειδικότερα 
 
Οι ανάδοχοι  δεν θα ενεργούν αυτοβούλως, 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 αρμόδιας Δ/νσης. 
 
Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων- 
μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη και προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του 
άρθρου 11 του ν.δ. 2396/1953 βάσει της οποίας εκδόθηκε η Οικ.3373/390/1975 απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια ( 
ΦΕΚ Β 349 ) για τους Δήμους που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια της τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης και διαθέτουν δικό τους συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.  
  

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

 
2. Το Δημοτικό Συνεργείο  με τη σειρά του θα  εκδίδει «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» στο οποίο θα καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις και θα 
προσδιορίζονται οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης  του οχήματος και 
στη συνέχεια,  κατόπιν αιτιολογημένης βεβαίωσης ότι αδυνατεί να εκτελέσει εν μέρει ή στο 
σύνολό τους  τις συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής θα βεβαιώνει  ότι αυτές  
θα  πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής 
(δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, συντηρήσεως - επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών και 
επισώστρων) η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου ,εκ των οποίων ο ένας 
τουλάχιστον τεχνικός . ( ΕΣ VI Tμ. Απόφ. 3462/2012 , πρβλ.VII Tμ. Πράξεις  96,95/2012, 
78/2011, 320, 204,83/2010) . Η αρμόδια επιτροπή (δηλαδή προμήθειας ανταλλακτικών, 
συντηρήσεως - επισκευής αυτοκινήτων ελαστικών και επισώστρων), προωθεί το «Δελτίο 
Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής αυτοκινήτου» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο 
για την επισκευή – συντήρηση κ.λπ. του οχήματος. 
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3. Το ιδιωτικό συνεργείο – ανάδοχος  υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  από την 
εισαγωγή του οχήματος σε αυτό και την λήψη του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον 
προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

 
4. Στη συνέχεια υποχρεούται να συμπληρώσει στο «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και 

Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο, όλες τις 
επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες 
εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κ.λπ που θα 
χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες. 

 
5. 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 ανάδοχος  υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή να 
αντικαταστήσει εξαρτήματα κ.λπ, με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόμενου 
48ώρου εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό οπότε η επισκευή 
γίνεται άμεσα μετά  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». 

 
6. 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 . 

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

ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, γνήσια ή άλλων εταιρειών με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, 
ο ανάδοχος  μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 

 
8. Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & αναδόχου , εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα 

διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα είναι 
δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 
 
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος : 
 

1. 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 των οχημάτων και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα 
πλαίσια των καθορισμένων  προδιαγραφών λειτουργία του τροχαίου υλικού του.  

2. διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε 
αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

3. δίνεται 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. 

4. δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου 
Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον ανάδοχο , να 
αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον 
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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. 

 
 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κ.λπ ο ανάδοχος  είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
εάν δεν συμμορφωθεί  εντός της 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 πίστωσης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
  
Ο ανάδοχος  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. 
 
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του 
ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 
  
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. . 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. 
 
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. 
 
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ισχύουν κάποιες 
από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 
 
Με την ολοκλήρωση των επισκευών  ολοκληρώνεται και το  «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της 
συντήρησης που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν & της τελικής δαπάνης. 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο Δασμοί 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών 
και τελών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο   Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 

(Λήψη πληροφοριών-Λήψη Τευχών διαγωνισμού) 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 
Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης , Δ/νση: Λεωφ. 
Κωνσταντίνου Καραμανλή , αρ. 18, Τ. Κ. 16673, αρμόδιος υπάλληλος : Α. Ασημακόπουλος  , τηλ. 213 
2019955 ,  Fax. 213 2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr. 

Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην 
διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr/ 

Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 22443 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο      Δημοσίευση 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται από τα άρθρα 29 και 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/07 θα 
αποσταλεί προς δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα δημοσιευθεί στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων 
συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 1 της με αρ. 
11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 του Ν. 3548/07, σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές 
εφημερίδες και  σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.  Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα 
τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με πρακτικό 
τοιχοκόλλησης και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο. 
 
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύει θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, http://www.vvv.gov.gr  όπου θα 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ αυτά. 
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
οικονομικό φορέα  που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη  διαγωνιστική διαδικασία.  
 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Π. Δ/τος 28/1980, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, 
όπως ισχύουν. 
 

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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