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ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΗΛ. 2108001511

Θέμα:  Πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  και  δικαιολογητικών  για  την  υπογραφή  της  1ης
Εκτελεστικής Σύμβασης Συμφωνίας πλαίσιο.

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 30643/28-07-2022 συμφωνίας πλαισίου με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMV011023740 
2022-07-29,  Δήμος ενδιαφέρεται να συνάψει εκτελεστική σύμβαση για την Ομάδα 1 με τίτλο « Υπηρεσίες 
επισκευής βλαβών επαγγελματικών οχημάτων» και που αφορά τo όχημα με  αριθ. Κυκλοφορίας : ΜΕ 102372
, λόγω βλάβης. 

Ο ως άνω αναφερόμενος ανάδοχος υποχρεούται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών  από την λήψη της
παρούσας πρόσκλησης και του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» από
την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον
εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτι-
κών. Στη συνέχεια ο εν λόγω ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει (εντός του ανωτέρω χρόνου) «Δελτίο Τεχνι-
κής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος-Έκθεση διάγνωσης» με τις τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε
κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης που απαιτούνται
καθώς και τα τυχόν εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ, και να προβεί στην υποβολή προσφοράς. 
 Κατάθεση συμπληρωμένης οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα 3 της  5/2021 Μελέτης της
υπηρεσίας μας και αφού λάβετε υπόψη σας τα ήδη προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης

  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των προσφορών  ανέρχεται στο ποσό των 25.160,03 €  το οποίο βαρύνει
τον Κ.Α. 20-6263.003  ο οποίος έχει ενταχθεί στον Π.Υ. του 2022.

Αφού  λάβετε  υπόψη  τα  ανωτέρω  παρακαλώ  όπως  καταθέσετε  προσφορά,  συνοδευόμενα  με  τα
παρακάτω:

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

Συνακόλουθα, οι επίσημοι τιμοκατάλογοι των γνήσιων ανταλλακτικών θα προσκομίζονται από τον





ανάδοχο κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη χρήσης αυτών, ήτοι σε κάθε επισκευή που απαιτείται
χρήση  ανταλλακτικού,  ώστε  να  γίνεται  χρήση  της  τιμής  μετά  την  εφαρμογή  της  έκπτωσης  που
κατέθεσε ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά σχετικά με τα ανταλλακτικά.

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

Α. Στην περίπτωση που υπάρχει γνήσιο ανταλλακτικό 

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

 Συγκριτική παράθεση του κόστους των δυο επιλογών.
Στην περίπτωση αυτή είναι στην κρίση της επιτροπής με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία να κρίνει
ποια προσφορά θα γίνει αποδεκτή.

Β.  Στην  περίπτωση  μη  εντοπισμού  ανταλλακτικού  στους  επίσημους  τιμοκαταλόγους  γνήσιων
ανταλλακτικών για το αντίστοιχο πλαίσιο/μηχάνημα

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το γνήσιο ανταλλακτικό πράγματι δεν εντοπίστηκε και δεν περιλαμ-
βάνεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους γνήσιων ανταλλακτικών για το συγκεκριμένο πλαί-
σιο/μηχάνημα

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

Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 11 παρ 1 του Ν.
2690/99.  Επιπρόσθετα  δύναται  να  έχει  συνταχθεί  στην  Ενιαία  Ψηφιακή  Πύλη  της  Δημόσιας
Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» του άρθρου 27 της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α68/20.03.2020).

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

2)   Κατάσταση απαιτούμενων εργατοωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 2  της 5/2021 Μελέτης της 
υπηρεσίας μας(Εργασίες, Συντήρηση-Επισκευές)

3) Επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά :





3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3.2 Αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
3.3 Απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  
εκδιδόμενο από τον ΕΦΚΑ

3.4 Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει  ότι το νομικό πρόσωπο  δεν έχει λυθεί  και 
τεθεί υπο εκκαθάριση  με απόφαση των εταίρων
3.5 Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου  /Επιχείρησης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Α.Α.Δ.Ε, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxis net από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας τους
3.6 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

                                                       
Για την επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής επισκευής & συντήρησης

οχημάτων,
προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λπ.

     ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
                                                                                                           

     Εσωτερική Διανομή : 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Τμήμα Προμηθειών
3. Γ.Γ Θ.Κυριακίδη
4. Εντεταλμένο Σύμβουλο Λειτουργίας & Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας 

κο Αργυρουδάκη Ελευθέριο
5. Εντεταλμένο Σύμβουλο Καθαριότητας υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Έργων Ν.Βάση
6. Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών                               




